
 

 

 
Kennismaking met Bert van der Valk 

 
Ik studeerde kwartairgeologie en laaglandgenese (fysische geografie) aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1992 ook aan de VU op een onderzoek naar de 
geologische ontwikkeling van de Nederlandse strandwallenkust. Na een poos bij de vm. Rijks 
Geologische Dienst gewerkt te hebben, ben ik naar het buitenland getrokken om een groot 
Coastal Zone Management project te trekken in Oost- en Zuid-Oost Azië, vanuit Bangkok, 
Thailand. Sinds 1999 werkte ik bij Waterloopkundig Laboratorium/Deltares als senior 
adviseur-geoloog, op projecten in binnen- en buitenland (India, Turkije, etc.). Speciale 
belangstelling is er (nog steeds) voor lange-termijn kustontwikkeling, vooral in relatie tot 
geologische proceskennis van zandige sedimentaire systemen, waartoe ook de duinen 
behoren.  
 
De archeologie van West-Nederland behoort tot mijn andere vrijetijds-bezigheden (zie foto), 
in nauwe relatie met mijn professionele activiteiten op het gebied van lang-termijn 
kustvorming en de dynamiek van recente kusten, zoals de effecten van het zand suppleren 
op de kust. Dynamisch duinbeheer! 
 
Sinds 1 augustus 2018 ben ik met pensioen vanuit Deltares, maar ik werk nog voor die 
organisatie op een paar specifieke adviesprojecten aan de Nederlandse kust: Spanjaards 
Duin natuurcompensatie in relatie tot het gebruik van de Maasvlakte 2 en uiteraard, de 
Zandmotor, en nog een paar kleinere dingen.  
 
Inmiddels heb ik een aantal jaren achter de rug als lid van de Commissie Ruimtelijke 
Ordening, Welzijn en Milieu. Graag neem ik de uitdaging aan om bestuurslid te worden van 
de Wijkvereniging/Wijkberaad. Het zal u niet verbazen dat dat zonder portefeuille is, maar 
vooral op basis van inhoud. Dit deel van de stad is nog groen, en we moeten alle zeilen 
bijzetten om het zo groen mogelijk te houden. Vooral neemt de spanning tussen de 
dynamische stedelijke omgeving en het groene omveld steeds verder toe door de 
toegenomen bouwactiviteiten in de wijk. Ik hoop van harte te kunnen bijdragen aan het 
groene en zo natuurlijk mogelijke karakter van de wijk, opdat we de leefbaarheid overeind 
kunnen houden. Want daarom zijn we toch allemaal hier komen wonen ?! 

 

 

 

 


