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Als technisch adviseur vertaalt Ron Brum-

melhuis met ArcGis ontwerpen naar tech-

nische online tekeningen, zodat mensen 

in het veld op hun tablet de juiste instruc-

ties krijgen. ‘Voor het project Stroomlijn 

– hoogwaterveiligheid langs de Neder-

Rijn en Lek – maakte ik duidelijk welke 

vegetatie moest worden verwijderd om 

een snelle waterafvoer bij hoogwater te 

kunnen garanderen. Het vertalen van de 

wensen naar de kaart, was een van mijn 

belangrijkste taken.’ Hij dacht ook actief 

mee. ‘Ontwerpers kunnen mooie dingen 

bedenken, maar het moet wel uitvoerbaar 

zijn. Daar geef ik adviezen over. Ik ben de 

schakel tussen ontwerp en uitvoering.’

Beheer maatregelen
Inmiddels is de bovengrondse vegetatie 

langs de rivier verwijderd. ‘We zijn nu 

bezig met de laatste duurzame beheer-

maatregelen’, legt Brummelhuis uit. 

‘Stobben worden weggefreesd zodat ze 

niet opnieuw kunnen uitlopen, en steile 

taluds worden verflauwd. Boeren kunnen 

er straks maaien en vee kan er grazen. 

Begroeiing heeft er dan geen vrij spel 

meer.’ Voor Stroomlijn was Brummelhuis 

meer dan een technisch adviseur. Hij hield 

zich bezig met de communicatie met 

bewoners, grondeigenaren en aannemers. 

‘Ik was de assistent van de omgevingsma-

nager. Lang niet elke eigenaar ziet graag 

zijn bosje of struweel gekapt worden. 

veel regelwerk is. Om bij oevers te komen 

heb je toestemming nodig van de grond-

eigenaren om over hun land te gaan. Vaak 

zit het hek op slot.’

Persoonlijke ambities
Was het eerst vijf dagen per week 

Stroom lijn, nu is het nog maar één. 

Diverse andere projecten komen ervoor 

in de plaats. ‘Het leuke van BTL is dat er 

naar je persoonlijke ambities en interesses 

wordt gekeken. Waar mogelijk word je op 

projecten gezet die daarbij passen.’

Zijn werkbasis, BTL Advies in Apeldoorn,  

is zes jaar geleden geopend om de noor-

delijke markt beter te bedienen. ‘We zitten 

hier met acht man, ieder met een eigen 

specialisatie: techniek, ontwerp, spelen, 

ecologie, natuur & landschap en beheer. 

Is er in je eigen specialisatie even minder 

werk, dan je draai mee in een andere klus. 

Wat heel leuk is! Met hogeschool Van Hall 

Larenstein als basis kan dat ook goed.  

De eerste twee studiejaren word je breed 

opgeleid en dat blijkt nu heel waardevol. 

Ik ben blij dat ik van alle facetten van  

het vak iets heb meegekregen. Het is  

een brede fundering om verder mee te 

komen.’

In 2015 studeerde Ron Brummelhuis af in Tuin- en landschapsinrichting, specialisatie 
realisatie. Via een detacheringsbureau kwam hij terecht bij BTL Advies, om te worden 
ingezet bij het project Stroomlijn. Tegen de tijd dat zijn contract afliep, deed hij ook 
andere projecten. ‘Het liep lekker. Ik werd overgenomen en ben gebleven.’

‘ Stroomlijn was een prachtig 
project voor BTL Advies’

Ron Brummelhuis

Toch waren er uiteindelijk maar weinig 

bezwaarprocedures. Onder meer door 

maatwerk te leveren, bijvoorbeeld om de 

zoveel meter toch een boom laten staan, 

maar wel de onderbegroeiing verwijde-

ren.’

Veel buitenwerk
Dat zijn werk allesbehalve een kantoor-

baan is, spreekt Brummelhuis aan. ‘Voor 

Stroomlijn legde ik voorafgaand aan de 

verwijdering van de vegetatie de situatie 

op foto’s vast en ook erna: ter verificatie 

of het werk zorgvuldig is gedaan. Heel 

wat kilometers heb ik gereden: twee keer 

180 kilometer langs de noord- en zuidoe-

ver. Waar je niet snel aan denkt is dat het 


