Als 1 van de 4 vrouwelijke genomineerden van VVA-Larenstein -zeer vereerd!- mag ik jullie
vertellen wie ik ben, en wat ik sinds de Cultuurtechniek/ Hydrologie opleiding (’87-’91) aan
de toenmalige HBCS heb gedaan. Ik ben Els van Grol (1969), woonachtig in Amersfoort met
Sjors, 3 kinderen (12, 9 en 7) en ons hondje Puck. Ik hou van dynamiek; In mijn vrije tijd ben
ik graag met gezin en vrienden, reizen we veel en balanseer ik privé-werk. Zomer 1991 sloot
ik een prachtige tijd af in Velp: een stage in Overloon, bij Heidemij, in Mali, en afstuderen op
het beheer van waterlopen in Dorset, UK. Nog altijd heb ik contact met vrienden uit Velp. Ik
was naar mijn idee nog niet ‘klaar’, en heb me aangemeld voor het doorstroomprogramma
Hydrologie& Waterbeheer in Wageningen. Leuk was dat je, naast de verplichte kost, ook
Antropologie, Tropische en Ecologische vakken kon volgen. Zo word je breed inzetbaar. De
verbinding tussen ‘water’ en mensen is mijn drijfveer. Na mijn afstuderen in 1994 kreeg ik
bij, -toen nog- Heidemij, een functie als geohydroloog in de bodemsanering. Maar ik werd
meer getrokken naar een rol bij de overheid en wilde een maatschappelijke bijdrage leveren.
Zoiets als: hoe kunnen we de complexe problematiek rond water in Nederland, en
wereldwijd, oplossen..? Dus belandde ik in 1996 bij Rijkswaterstaat (RWS) in Delft: de Dienst
Weg- en Waterbouwkunde. Als adviseur Waterbeheer hield ik me bezig met beheer &
onderhoud en natuurvriendelijke oevers. Omdat ik de droom had in de tropen te werken,
switchte ik in 2001 naar het Coastal Zone Management Centre van het Rijks Instituut Kust en
Zee (RIKZ). Focus lag op samenwerking met laaggelegen delta’s in de wereld, en een aantal
toetredende landen tot de EU. Ook werkte ik deels voor het zoetwater instituut binnen RWS,
het RIZA. Toen ik moeder werd, koos ik voor een managementfunctie op nationaal niveau. Ik
startte bij RWS-Noordzee en rolde in de hectiek van de windmolenparken-op-zee, een
uitdaging! Daarna volgde een baan bij de Waterdienst van RWS in Lelystad. Mijn afdeling
mocht een bijdrage leveren aan het Deltaprogramma, de toekomst van de Nederlandse
delta! In 2013 kreeg ik een directeursfunctie bij RWS Noord-Nederland met als focus: de
grote (infra)projecten in Friesland (Haak om Leeuwarden, Joure, Harlingen), samenwerking
op de Wadden en de overdracht van het kanaal Lemmer-Delfzijl van de provincies naar het
Rijk. In 2016 maakte ik de balans op: ik wilde ‘buiten’ RWS kijken. Op dit moment mag ik bij
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden leidinggeven aan het Ingenieursburo en ben ik
directeur van het HWBP project Sterke Lekdijk (55 km dijkversterking) en nieuwbouw van de
rioolwaterzuivering in Utrecht. Samen maken we de slag naar een professionele
projectenorganisatie binnen een mooi waterschap! We hebben een prachtig vak!

