
Kort CV Mark Wiering –achtergronden  

Mark studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en hield zich daar bezig met sociale 

bewegingen, waaronder de milieubeweging. Hier bestudeerde hij de “voorkant” van het milieubeleid: 

hoe worden milieuthema’s geagendeerd? Hoe krijg je de bevolking gemobiliseerd? Van 1993 tot 1998 

was hij verbonden aan het Instituut voor Rechtssociologie van de KU Nijmegen. Hij promoveerde daar 

in 1999 op het proefschrift ‘Controleurs in context, over de handhaving van de mestwetgeving in 

Nederland en Vlaanderen’. Hij was finalist voor de Van Poelje prijs voor beste proefschrift op het 

terrein van bestuur en beleidsvraagstukken. Dit onderzoek ging veel meer over de “achterkant” van 

beleid: hoe wordt beleid, wanneer het er eenmaal is, gehandhaafd? En is dit goed mogelijk op een 

lastig terrein als dat van landbouw, mest en milieu?  Daarna werkte hij als universitair docent in Utrecht 

en Nijmegen aan thema’s zoals water governance, klimaatadaptatie en water kwaliteitsmanagement. 

In 2010 werd hij hoofddocent in Nijmegen en in 2015 coördinator van de masteropleiding 

“Environment and Society Studies”. Hij vernieuwde deze opleiding en maakte het tot een succesvolle 

en brede masteropleiding over duurzaamheid. Hij doceert momenteel onder meer de vakken 

“Omgevingsbeleid in Nederland” in de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu, 

“Sustainability and Societal Transformations” , “”Institutional Perspectives, territorial governance of 

state, market and civil society” en “WEconomy, exploring business and society trends” in de 

masteropleiding.  

Mark schreef meer dan 100 artikelen, boeken, rapporten en andere bijdragen over de dynamiek van 

milieubeleid op zeer verschillende terreinen, zoals we hierboven al konden zien. Naast het proefschrift 

over mestbeleid in Nederland en Vlaanderen (in twee drukken) verscheen een bundel over 

handhavingsvraagstukken, bijdragen aan onderwijsboeken over milieudiscoursen en milieubeleid, 

een boek over grensoverschrijdend waterbeheer en twee boeken over het beheer van waterkwaliteit 

(over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water) en verscheidene artikelen en rapporten 

over overstromingsrisico’s en ecologisch beheer van water en waterkwaliteit. 

Mark heeft leiding gegeven aan verschillende internationaal vergelijkende onderzoeken. Hij gaf leiding 

aan een project over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in vijf lidstaten. Hij was werkpakket -

leider van een groot programma over klimaatadaptatie in Nederland (Kennis voor Klimaat) met 

daarin het thema Governance waar hij schreef over “normative principles” van waterbeleid in 

Nederland. Dit werk werd vervolgd in een groot programma over overstromingsrisico’s in zes landen 

in Europa (EU KP7 STAR-FLOOD) waarvan hij een van de ontwerpers en werkpakket -leiders was.  Dit 

leidde tot een promotie –onderzoek (co-promotor) van dr. Maria Kaufmann over discoursen en 

instituties in overstromingsbeleid. Mark heeft in loop der jaren vele junioren begeleid en was co-

promotor van een PhD die onderzoek heeft uitgevoerd naar het watergebruik in de stad Semarang 

(Wijando Hadipuro) en co-promotor van Marjolein van Eerd die onderzoek doet naar “reloading” van 

informatie bij de implementatie van Europese waterrichtlijnen. De laatste jaren is ook het domein van 

de energietransitie uitdrukkelijk onderdeel van zijn onderzoek. Naast de begeleiding van een promotie 

–onderzoek (PhD Marieke Oteman) over de institutionele ruimte voor burgerinitiatieven in 

verschillende landen leidde dit tot de leiding van een onderzoek naar de ontwikkeling van “grass roots 

initiatives” in het energiebeheer van Nederland, Denemarken en Zweden.  

Mark voert regelmatig onderzoek uit in opdracht van ministeries (Infrastructuur en Waterstaat, Milieu) 

en het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn onderzoeksactiviteiten was hij jarenlang secretaris 

van de examencommissie GPM en zet hij zich actief in voor duurzaamheid op de campus via het 

duurzaamheidsoverleg en de Dag voor de Duurzaamheid. Zo nam hij het initiatief om André Kuipers 

uit te nodigen voor de “”launch” van de masteropleiding Environment and Society Studies in oktober 

2016.  


