Curriculum vitae Adrie Otte
Naam:

Adrianus Johannes Otte

Roepnaam:

Adrie

Geboortedatum: 28 februari 1965
Huidig adres:

Weg naar Laren 140
7203 HR Zutphen
telefoon: 0575 – 785 036
mobiel: 06 – 402 152 11

Opleidingen
1993
1984
1983

Milieuhygiëne, Landbouw Universiteit Wageningen
Propedeuse Scheikunde, Rijksuniversiteit Leiden
Christelijk Atheneum Adriaen Pauw, Heemstede

Werkervaring
2011-heden

Eigenaar en Senior Adviseur bij Bioniers, Zutphen
Lid van de coöperatie Atelier3D te Zutphen, lid van Waterforce.

2007-2011

Senior Adviseur Water en Milieu bij Tauw BV, Deventer

2000-2007

Adviseur Waterkwaliteit en Aquatische Ecologie bij IWACO/Royal Haskoning, 's
Hertogenbosch

1999-2000

Software Engineer bij ICG Automatisering BV, Nijmegen

1993-1999

Adviseur Aquatische Ecologie en Waterkwaliteit bij AquaSense BV, Amsterdam

1988-1992

Eindredacteur 'Vlinders', tijdschrift van De Vlinderstichting, Wageningen

Recente of belangrijke projectervaring
2015-heden

Inventariserend onderzoek zuiverende kassen. In opdracht van: STOWA. Zuiverende
kassen zijn een nieuw type rioolwaterzuiveringsinstallaties die werken als een combinatie
van een living machine en een slib-op-dragersysteem. Twee fabrikanten bestormen de
markt. Bioniers zet de voor- en nadelen op een rijtje en inventariseert de werking.

2010-2015

Wilgenzuivering Biesboschmuseum. In opdracht van: Biesboschmuseum. Ontwerp en
begeleiding bij de aanleg van een waterzuivering met wilgen bij het nieuwe
Biesboschmuseum. Hierin wordt het afvalwater van het Biesboschmuseum gezuiverd
alvorens het wordt geloosd.
Onderzoek reinigen van oliehoudend afvalmateriaal met schimmels. In opdracht van: een
groot bedrijf. Wegens geheimhoudingsverplichting kan niet veel over dit project worden
verteld. Met behulp van schimmels wordt een oliehoudend afvalmateriaal, waarin ook
PAK zitten, gereinigd. De schimmels verwijderen de olie en PAK voor meer dan 95%.
Glas Zuiver Water. In opdracht van: LTO-Noord. In een glastuinbouwgebied in Drenthe
wordt een anderhalf jaar durende proef uitgevoerd om afvalwater uit de glastuinbouw te
reinigen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen met behulp van planten en
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schimmels. Dit leidt tot een grootschalig systeem voor het hele glastuinbouwgebied.
Wilgenplantages voor waterzuivering. In opdracht van: Innovatienetwerk. Beschikbaar
maken van buitenlandse kennis over wilgenzuivering. In Zweden, Denemarken en de VS
is veel ervaring met dit soort systemen die water zuiveren en hout opleveren.
Beheerplan waterkwaliteit IJsseldelta-Zuid. In opdracht van: Prov. Overijssel. Voorspellen
ontwikkeling waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van het Reevediep, Drontermeer
Noord en Drontermeer Zuid na aanleg van de bypass bij Kampen. Definiëren en
doorrekenen van maatregelen om verslechtering te voorkomen.
Schrijven onderzoeksvoorstel vervolg verwijdering hormoonverstorende stoffen en
medicijnresten met behulp van zwammen. In opdracht van: waterschap Reest en
Wieden.
Verifiëring knelpuntenmethode. In opdracht van: Waterschap Regge en Dinkel.
Vergelijken van de STOWA Knelpuntenmethode voor het doorrekenen van effecten van
riooloverstorten met een SOBEK model.
Water Framework Directive in Coastal Areas. Korte beschrijving van de Nederlandse
aanpak van het implementeren van de KRW, met de focus op kustwateren. In opdracht
van het Deense adviesbureau COWI.
Instrument precisielandbouw. In opdracht van: TTW. Maken van een softwarepakket voor
het verwerken van sensordata van tractoren en satellietgegevens naar kaarten en
grafieken, zodat de agrariër gerichter en dus goedkoper kan beheren en ingrijpen.
Vervolg Effluentpolishing met Kroos. Voortzetting voor twee jaar van de experimenten
met de krooszuivering bij rwzi Eelde. In opdracht van: Waterschap Noorderzijlvest.
Cursusdag Groene Waterzuiveringssystemen. Verzorgen van een cursusdag over Groene
waterzuiveringssystemen voor de meerdaagse cursus Permacultuur.
OTO-plan. Ontwerpen en uitvoeren van een informatiesysteem voor cursussen en
trainingen. In opdracht van: Rijkswaterstaat.
Literatuurverkenning naar de mogelijkheden om moeilijk afbreekbare stoffen zoals
hormoonverstorende stoffen en PAK te verwijderen uit afvalwaterstromen met behulp
van zwammen. In opdracht van: STOWA.
Invulling duurzame ambities Uden-Noord. Invulling van de regen- en
afvalwaterhuishouding, zowel technisch als financieel. Een nieuwe methodiek is
ontwikkeld om kosten en baten in kaart te brengen. In opdracht van: gemeente Uden.
Ecosysteemherstel Lake Village in Suriname. Advisering over maatregelen om van een
troebele algensoep terug te gaan naar een helder meer. In opdracht van: Tauw BV.
Waterkwaliteitseffecten aanleg en gebruikname van de bypass Kampen. In opdracht van:
Provincie Overijssel.
Effluentpolishing met Kroos. Praktijk- en literatuuronderzoek naar de (on)mogelijkheden
om effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties na te zuiveren met kroos en dit kroos
nuttig te gebruiken als grondstof of energiebron. Initiatie en uitvoering van dit project. In
opdracht van: Waterschap Noorderzijlvest in samenwerking met Wageningen
Universiteit en Radboud Universiteit.
2007-2010

Effecten van klimaatverandering op grond- en oppervlaktewater in de provincie
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Overijssel. Deelaspect waterkwaliteit. Algemene effectbeschrijving en uitwerking van
effecten voor twee waterlichamen. In opdracht van: Provincie Overijssel.
Waterkwaliteitsspoor Voorst. Systeemanalyse van de stedelijke wateren en de invloed
van riooloverstorten. In opdracht van: Waterschap Veluwe.
Effluentpolishing met Algentechnologie. Praktijk- en literatuuronderzoek naar de
(on)mogelijkheden om effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties na te zuiveren met
algen en deze algen nuttig te gebruiken als grondstof of energiebron. Initiatie en
uitvoering van dit project. In opdracht van: STOWA.
Waterkwaliteitsspoorstudie Bornsebeek. Prioritering aanpak overstorten voor
verbetering waterkwaliteit in KRW waterlichamen en water in stedelijk gebied. In
opdracht van: Waterschap Regge en Dinkel.
Ontwikkeling instrument voor de beoordeling van effecten van riooloverstorten op
oppervlaktewateren. In opdracht van: STOWA.
Waterkwaliteitsstudie De Burgh. Effecten op waterkwaliteit van het verbinden van enkele
stadswateren en op de waterkwaliteit in KRW waterlichaam Eindhovens Kanaal. In
opdracht van: Gemeente Eindhoven.
Watersysteemanalyse zuurstofhuishouding Stadsdommel. Onderzoek naar de
mogelijkheden om de zuurstofhuishouding in de Dommel te verbeteren en aan de KRW
doelstellingen te voldoen. In opdracht van: Waterschap De Dommel.
Waterkwaliteitsverbetering Hondemotswetering. Integraal afwegingsproces voor de
verbetering van de Hondemotswetering en KRW waterlichaam Raalterwetering. Centraal
staat rwzi Raalte, maar ook maatregelen in riolering en omgeving zijn bekeken. In
opdracht van: Waterschap Groot Salland.
Deskstudie Schinveldse Bos. Literatuurstudie naar te verwachten effecten op grondwater
bij kap deel van Schinveldse bos t.b.v. NAVO-luchtbasis Geilenkirchen.
Gebiedsproces KRW Waterschap Veluwe. Inhoudelijk adviseur bij het gebiedsproces
KRW, waarbij doelen, maatregelen en kosten zijn gedefinieerd voor de KRW voor de
waterlichamen van Waterschap Veluwe. In opdracht van: Waterschap Veluwe.
Detachering bij Waterschap Veluwe. Detachering als beleidsmedewerker waterkwaliteit.
Waterkwaliteitsberekeningen aan helofytenfilter met berging in de Peelryt. Doel was de
ideale combinatie van waterberging en zuiveringsmoeras te vinden binnen de
beschikbare ruimte om aan de waterkwaliteitseisen in het Beuven te voldoen. In
opdracht van: Waterschap De Dommel.
Modellering Eindhovens Kanaal. Opstellen en kalibreren van een waterkwaliteitsmodel
van het Eindhovens Kanaal. Resultaten hiervan in een hiervoor ontwikkelde
emmissietoets onderbrengen, zodat toekomstige lozingen eenvoudig kunnen worden
getoetst. In opdracht van: Waterschap De Dommel.
Klaterwater. Verbeteren van het natuurlijke waterzuiveringssysteem ten behoeve van de
waterleverancie aan de Efteling. Het gebruikte effluent van rwzi Kaatsheuvel voldeed nog
niet aan de gebruikseisen. Middels een helofytenfilter en een natuurlijk
zuiveringssysteem met drie vijvers is de waterkwaliteit sterk verbeterd, zodat geen
grondwater meer gebruikt hoeft te worden. In opdracht van: De Efteling.
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1993-2006

MEP/GEP zoute Rijkswateren. Afleiden van ecologische doelstellingen voor de KRW voor
de zoute rijkswateren. In opdracht van: RIKZ.
MER Maasvlakte 2. Bijdrage ecologische effecten van de aanleg van de Tweede
Maasvlakte, met name in het kader van de KRW. In opdracht van: Havenbedrijf
Rotterdam.
Leidraad Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen. Opstellen van een Leidraad voor de
monitoring van bestrijdingsmiddelen, met als speciaal aandachtspunt de KRW. In
opdracht van: RIZA.
MER Volkerak-Zoommeer. Bepalen van de effecten op de waterkwaliteit en de aquatische
ecologie van verschillende scenario's voor het oplossen van de blauwalgenproblematiek
in het Volkerak-Zoommeer. In opdracht van: Rijkswaterstaat.
Haalbaarheid natuurlijke zuiveringssystemen De Dommel. Onderzoek naar de
haalbaarheid, nut en noodzaak van natuurlijke zuiveringssytemen (helofytenfilters) voor
het zuiveren van oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap De Dommel. In
opdracht van: Waterschap De Dommel.
Natuurlijke zuivering Strabrechtse Heide. Haalbaarheidsstudie en voorlopige
dimensionering van een natuurlijk zuiveringssysteem (inclusief waterberging) voor de
Peelrijt en de effecten op de waterhuishouding en -kwaliteit van de Strabrechtse Heide.
In opdracht van: Provincie Noord-Brabant.
Globale verkenning van doelen, kosten en maatregelen implementatie KRW. Geven van
workshops en inhoudelijke ondersteuning bij de verkenning van doelen, maatregelen en
kosten voor het behalen van de KRW-doelen. De workshops werden gehouden met
medewerkers van het Waterschap en inliggende gemeenten. In opdracht van:
Waterschap Hollandse Delta.
Kosteneffectiviteitsanalyse kust- en overgangswateren. Ontwikkelen van een methode
voor selectie van maatregelen voor het halen van de KRW-doelen voor overgangs- en
kustwateren. De ontwikkelde methode zoomt in op de ecologische doelen (scores op de
deelmaatlatten), selectie van theoretisch mogelijke maatregelen, selectie van praktisch
mogelijke maatregelen en kosteneffectiviteit. Een voorbeeld (Westerschelde) is verder
uitgewerkt. In opdracht van: RIKZ.
Bestrijdingsmiddelenrapportage 2004 (2001-2003). Projectleider van het onderzoek naar
het voorkomen en de normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse
oppervlaktewateren in Nederland. In opdracht van: RIZA.
Effecten lozing goudmijn. Onderzoek naar de effecten van een lozing van een goudmijn
op een rivier in Frans Guyana.
Waterkwaliteit Waalsprong. Voorspelling van de toekomstige waterkwaliteit in
waterpartijen in de VINEX-locatie Waalsprong bij Nijmegen met behulp van water- en
stoffenbalansen. In opdracht van: Gemeente Nijmegen.
Gebiedsgerichte maatregelen waterkwaliteit. Pilot studie naar de eisen van de KRW voor
drie typen sterk veranderde wateren, GEP’s en daaruit afgeleide nutriëntenconcentraties
en de betekenis daarvan voor de landbouw. In opdracht van: IPO.
Waterharmonica: toepassing en mogelijkheden voor ecological engineering voor
nazuivering van effluent van RWZI’s. In opdracht van: STOWA.
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Review Georgia ESIA. Review opstellen van een deel van een milieu-effect rapportage
voor de aanleg van een olie pijpleiding in Georgië, met de nadruk op effecten op
waterkwaliteit en aquatische ecologie.
Atlas van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater.
Projectleiding bij het maken van een internet applicatie
(www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl). In opdracht van: RIZA.
CIW bestrijdingsmiddelenrapportage 2003. In opdracht van: CIW Werkgroep 4.
Opzetten van (een deel van) het Ecologisch Beoordelingssysteem voor Stadswateren. In
opdracht van: STOWA.
Opzet en ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd waterkwaliteitsmodel voor meren en
plassen (OOMAS: Object Oriented Modelling of Aquatic Systems). Verschillende
projecten zijn uitgevoerd met dit model:
 Optimalisatie van het ontwerp van een drinkwaterbekken van het Gemeente
Waterbedrijf Groningen met het oog op de reductie van de kans op algenbloei;
 Simulatie van een drinkwaterbekken van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
Amsterdam;
 Simulatie van drinkwaterkanalen in de Amsterdamse Waterleidingduinen;
 Simulatie van de waterkwaliteit en aquatische ecologie in het Ijsselmeer;
 Simulatie van de waterkwaliteit en aquatische ecologie in het Markermeer.

Cursussen
2009

Acquisitievaardigheden en netwerken voor gevorderden, Beweging in de Zaak.

2006

Projectleiding, interne cursus Royal Haskoning.

2002

Acquisitievaardigheden, interne cursus Royal Haskoning.

2001

Projectmanagement, interne cursus Royal Haskoning.

1989

Journalistiek schrijven voor academisch gevormden, School voor de Journalistiek,
Utrecht.

Publicaties
2014

Otte, A, M. Boosten & M. van den Ham. Afvalwater kostenneutraal en klimaatvriendelijk
zuiveren met wilgen. Vakblad H2O, februari 2014.

2014

Otte, A.J. & M. van Hoorn. Kroos zuivert effluent effectief. Vakblad H2O, februari 2014.

2012

Vreede, B. de, A. Otte & M. van Hoorn van Dullemen. Kroos zuivert effluent van
rioolwaterzuivering. Land+Water, 2012-6/7.

2012

Otte, A. De stad die geeft. Stadswerk 2012/03.

2012

Hoorn, M. van, B. de Vreede, A. Otte, M. van Kempen & I. Hoving. Nazuiveren van
afvalwater met kroos. Neerslag 2012/11.

2011

Otte, A. Verander water in bier. Complete handleiding voor de hobbybrouwer.

2011

Otte, A. & R. Wentink. Van steenwoestijn naar groene oase. Stadswerk 2011-06: 14-16.

2011

Jansen, H., A. Otte, V. van den Berg & A. Messelaar. Beoordelingsmethode
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waterkwaliteitsspoor riooloverstorten. H2O 09-2011, 20 mei 2011.
2009

Otte, A. Algen: van plaaggeest naar bondgenoot. Neerslag 5, september 2009.

2009

Otte, A.J., J. Blom & W. de Blécourt. Ecologie leidende factor voor verbetering
waterkwaliteit Raalte. H2O 24/2009. 11 december 2009.

2004

Otte, A., T. Schomaker, J. Blom & A. de Wilde. Ecotechnologie als integrale oplossing voor
waterproblemen. Koppeling van ruimtelijke ordening en natuurbeheer aan waterbeheer.
H2O 1: 34-36.

2001

Dommering, A., A. Otte, E. Peeters & H. van Dam. Nieuw ecologisch beoordelingssysteem
voor stadswateren. H2O 19: 13-16.

1998

Otte, A.J & R.T. van der Velde. Optimalisering van de menging in bekken ‘De Punt’. H2O
25: 36-37.

1996

Otte, A.J., E. van Donk & J.T. Meulemans. Zwemlust: mechanismen van helder worden en
van overgang naar de troebele toestand zes jaar na biomanipulatie. H2O 20: 607-611.

1995

Otte, A.J. & R.T. van der Velde. Modelstudie naar de effecten van algenreducerende
maatregelen in mengbekken ‘De Punt’. H2O 24: 726-730.

Prijzen
2015

Eervolle vermelding Eo Wijersprijs met de inzending Plan Ortolaan. Dit plan gaat over de
nodige transitie in de landbouw.
(Gedeelde) eerste plaats prijsvraag “Waar gaat de riolering naartoe?” van Stichting
Rioned.

2013

Nominatie Stimuleringsprijs Waarde in de Waterketen van Waterschap Vallei en Veluwe.

2011

Eerste prijs wedstrijd “Wat is nou duurzaamheid” van Tauw.

2009

Innovatieprijs afdeling Water van Tauw.

Presentaties, lezingen
2012

Cursus Groene Waterzuivering, Zutphen. Cursusdag verzorgen voor een cursus
Permacultuur in Zutphen.

2011

Cursus Groene Waterzuivering. Wageningen. Onderdeel van deze cursus verzorgen.
Cursus werd georganiseerd door WUR/Larenstein.

2009

Ecological Engineering: het nieuwe paradigma. Deventer. Presentatie voor medewerkers
van Tauw.

2006

Toepassing van neurale netwerken in het brouwproces. 's Hertogenbosch. Presentatie
voor enkele medewerkers van Heineken.

Bestuurservaring, nevenfuncties, vrijwilligerswerk
2010-heden

Lid Duurzaamheidswerkgroep Vrije School “De Zwaan” te Zutphen. De
duurzaamheidswerkgroep adviseert het schoolbestuur bij het verduurzamen van het
schoolgebouw en duurzaam inkopen. Hierbij betrekken we de leerlingen zoveel mogelijk,
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om de kinderen al vroeg een duurzaamheidsbesef bij te brengen.
2010-2012

Lid Visiegroep Transition Town Zutphen. Doel: schrijven van een Minder Energie Plan
voor Zutphen.

2007-heden

Oprichter en voorzitter van Brouwersgilde “De Roode Toren” te Zutphen.

2002-2007

Oprichter en bestuurslid Maasland Thuisbrouwers Genootschap.

1995-1997

Platform Schuytgraaf. Mede-initiatiefnemer van het Platform Schuytgraaf, waarin diverse
maatschappelijke organisaties een visie ontwikkelen op de nieuw te bouwen VINEX-wijk
Schuytgraaf.

1994-1997

Lid van de Milieuraad Arnhem, waarin diverse plaatselijke natuur- en milieugroeperingen
gemeentelijk beleid beoordelen en adviezen geven.

1994-1997

Lid kerngroep Milieudefensie Arnhem.

1982-1984

Stichting Duinbehoud, werkgroep Zuid-Kennemerland.

1981-1984

Alg. Chr. Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming (ACJN): bestuurslid
afdeling Haarlem. Verschillende functies.

Hobbies en vrijetijdsbesteding
Bierbrouwen, ornithologie, natuurwandelingen, fietsen, muziek maken, tuinieren.
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