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R.E. (Rob) Roggema  

Rob Roggema is landschapsarchitect (WUR-1990) en gepromoveerd aan de TU Delft/WUR in 2012. 
Hij is de eigenaar en grondlegger van Cittaideale, ontwerpbureau voor adaptieve planvorming. 
Daarnaast is hij visiting professor aan Queens University Belfast. Hij werkte voor lokale en regionale 
overheden (Breda, Rotterdam, Almere en provincie Groningen) aan duurzaam ontwerp en planning 
in urbane en rurale landschappen. Recentelijk werkte hij aan het ontwerp van een Natuurrijk 
Nederland, maakte het ontwerp voor het Smaakpark in Ede en werkte aan de regionale 
klimaatadaptatie van het noord-Groningse landschap rond het Reitdiep (Moeder Zernike). Daarnaast 
is hij de initiator van het M-Nex onderzoek naar stedelijk regionale ontwerpen voor de Food-Energy-
Water-nexus. Rob is lead-author van ‘Architecture, Urban Design and Planning’ in het derde 
assessment rapport van de UCCRN en editor van Contemporary Urban Design Thinking (Springer 
book series). 

 

H.J. (Hugo) Hegeman 

Hugo Hegeman heeft een achtergrond in Urban Governance, waardoor zijn expertise ligt in het 
effectief organiseren van ruimtelijke projecten. Dit brengt hij in de praktijk bij Rijkswaterstaat, waar 
hij in de regio Noord-Holland verantwoordelijk is voor gebiedsgericht werken in het 
Noordzeekanaalgebied en op het hoofdwegennetwerk. Verder heeft Hugo werkervaring op het vlak 
van digitale innovaties en data gedreven werken bij de Gemeente Rotterdam en adviesbureau 
Berenschot. Hij krijgt energie van opgaven van alle kanten bekijken en mensen met verschillende 
perspectieven bij elkaar te brengen. Dit enthousiasme en voorliefde voor integraal werken is ook wat 
hij eerder als jonge onderzoeker bij de PCL heeft ingebracht. 

Th. (Thessa) Fonds 

Bij Witteveen+Bos werkzaam als cultureel planoloog met oog voor de identiteit van de plek. 
Werkervaring opgedaan als onderzoeker en in de adviespraktijk van de planologische, erfgoed- en 
kunstsector. Nu als senior-adviseur vooral betrokken bij omgevings- en gebiedsvisies. Sterk geloof in 
de meerwaarde van integraal of holistisch werken en denken, met betere keuzes als uitkomst. Naast 
de focus op de dingen goed doen, een persoonlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor ‘de goede 
dingen doen’. Hierbij de lange termijn in het oog houdend, door zowel achterom als vooruit te kijken. 
Altijd zoekend naar nieuwe methodieken om onze leefomgeving in goede staat achter te kunnen 
laten voor de toekomstige generatie.  

R.K. (Rutger) Dijksterhuis 

Van huis uit jurist. Expertise in gebiedsontwikkeling. Liefhebber van het publieke belang. Vanuit 
verschillende rollen en posities, maar altijd op het kruispunt van bestuur, maatschappij en 
organisatie. Houdt van complexe vragen, maakt zich snel nieuwe dingen eigen, is niet eenvoudig van 
zijn stuk te brengen en komt snel tot de kern van de zaak. Eerder werkzaam bij een adviesbureaus, 
een woningcorporatie en een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Momenteel senior strateeg 
bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. 



E.M. (Els) van Grol  

Verbinder met energie. Vanuit een gezamenlijke visie, rekening houdend met omgeving en politiek-
bestuurlijke context, resultaten boeken. Transparant & helder. Analytisch, strategisch en 
onafhankelijk.  

Per april 2022 directeur Winning & Zuivering bij Vitens. Daarvoor 5,5 jaar directeur en plv. secretaris-
directeur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Opdrachtgever 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie-Utrecht, Hoogwaterbeschermingsprogramma-Sterke Lekdijk; Focus 
op innovatie & duurzaamheid o.a. emissieloos bouwen. Opzetten projectenorganisatie en 
doorontwikkelen Ingenieursbureau. Aansturing Ontwikkeling & Strategie met o.a. klimaatadaptatie, 
bodemdaling/veenweide en gezond water. Focus op integrale aanpak. Adviseur bestuur. 
Samenwerking met overheden, belangenorganisaties en private partijen.  

Voorheen directeur bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland, met diverse bestuurlijke 
verantwoordelijkheden w.o. Waddenzee, grote wegenprojecten in alliantie met provincie Friesland, 
overdracht Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Manager Vergunningverlening Rijkswaterstaat Noordzee 
(o.a. windmolenparken), en manager met rol in Delta Programma.  


