
Beste lezer, 
 
Wat een eer dat ik ben genomineerd ben voor de VHL- Alumnus van het jaar 2016! Het 
afgelopen jaar heb ik me met veel plezier ingezet voor de VHL door deelname aan projecten 
zoals Living Lab grensrivier Rijn en zijn we in gesprek over de ontwikkeling van een lectoraat 
voor Sustainable Flood Defense in River systems, juist omdat ik erg enthousiast ben over 
mijn vak en trots ben op de basis die ik heb meegekregen op de opleiding die ik in 1990 met 
succes heb afgerond (Land- en Watermanagement). Ik vind het erg leuk en inspirerend om 
met jonge mensen te werken en de passie voor mijn vak over te dragen. En omdat ik van 
plan ben dat de komende jaren nog veel meer te gaan doen, doe ik mee aan deze verkiezing! 
 
Ik stel me even aan u voor: Mijn naam is Paul Eugelink (52), woon in Brummen met mijn 
vrouw en 2 zonen. Ik ben werkzaam als Directeur Dredging bij Royal Smals, een 
familiebedrijf uit Cuijk, dat zich al meer dan 135 jaar bezig houdt met zand- en grindwinning, 
bagger- en waterbouwkundige werken. Mijn oudste zoon Tim studeert aan de HAN in 
Nijmegen en volgt de studie commerciële economie. Mijn jongste zoon Derek is dit jaar 
begonnen aan de VHL in Velp en volgt de studie Land- en Watermanagement. Ik vind het 
natuurlijk hartstikke leuk dat hij warmloopt voor mijn vak en nu dezelfde studie volgt als ik 
destijds heb gedaan.  
 
Ik denk met veel plezier terug aan deze tijd in Velp en Arnhem. Ik heb veel gelachen en 
genoten in de stad, met name de Korenmarkt van binnen en buiten leren kennen. En de 
studie heeft me behalve kennis en kunde op het gebied van watermanagement achteraf 
gezien ook heel goed voorbereid op de praktijk. Ik ben er trots op dat ik daar heb mogen 
studeren. De opleiding is veelzijdig, allround en je leert je als teamplayer ontwikkelen. Een 
opleiding waarbij techniek gemakkelijk gekoppeld wordt aan commercie. Daarnaast ook een 
opleiding die de specialisten en potentiële wetenschappers onder ons ook goede kansen en 
vooruitzichten heeft geboden om door te stromen naar het wetenschappelijk onderwijs. 
Kortom een  opleidingsinstituut met vele mogelijkheden en die zich vanaf die tijd steeds 
verder heeft doorontwikkeld tot het toonaangevende kennisinstituut dat het nu is. Een 
opleiding om trots op te zijn en waar ik me nog steeds graag aan verbind! 
 
Er is mij gevraagd iets te vertellen over mijzelf. Welnu in mijn schaarse vrije tijd ben ik golfer, 
jager, zanger en kookgek. Ik ben actief bij  diverse verenigingen en natuurlijk aan het 
thuisfront. Daarnaast ben ik lid van een Rotaryclub, waar ik met gelijkgestemden uit andere 
branches veel inspiratie en kennis opdoe en ervaringen kan delen. Daarbij zetten we ons 
gezamenlijk in voor belangrijke maatschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld 
poliobestrijding  en waterprojecten in ontwikkelingslanden en zetten we ook lokale 
projecten op  de kaart zoals het bevorderen van ouderen zorg en ontwikkeling van muziek 
onderwijs voor kinderen in onze gemeente. Ook ben ik als job-Rotarian betrokken bij het 
begeleiden en coördineren van langdurig werkelozen in onze regio om deze mensen weer 
aan een baan te helpen. 
 
In mijn huidige baan loop ik warm voor het ontwikkelen van nieuwe marktstrategieën en 
nieuwe samenwerkingsvormen, het liefst internationaal. Daarnaast krijg ik energie van jonge 
mensen. Ik begeleid met enige regelmaat binnen ons bedrijf studenten die afstuderen of 
stage lopen. Jonge mensen zijn vaak ontzettend creatief en innovatief, kunnen heerlijk out of 



de box denken, worden (nog) niet gehinderd door conventies of dogma’s. En ze brengen 
daarnaast vaak veel lol en inspiratie mee naar de werkvloer.  
Plezier in mijn werk is voor mij heel belangrijk. Daarnaast kom ik mijn bed uit voor zinnig 
werk dat iets toevoegt. Onze missie ‘Wij willen werken aan een prettige en veilige 
leefomgeving’  past dan ook als een heel goed jasje bij mij.  
 
De komende jaren ligt mijn focus binnen Royal Smals op het ontwikkelen van een stevige 
positie op de internationale waterbouw en op het begeleiden van studenten en stagiaires. 
We hebben de afgelopen drie jaar vestigingen in Duitsland, in de UK en in Brazilië 
geopend. Momenteel ben ik bezig met een aantal commerciële marktonderzoeken, 
ondersteund door studenten van o.a. de HAN, voor Spanje, Scandinavië en Turkije. We 
willen toonaangevend zijn in de internationale markt en steeds vooroplopen met nieuwe 
innovatieve duurzame technieken om grondstoffen en bijvoorbeeld vrijkomende 
baggerspecie her te gebruiken. Op het gebied van het ontwateren van baggerspecie en het 
inzetten en toepassen ervan in bijvoorbeeld de dijkenbouw en oeverwerken hebben we al 
een aardige stevige positie verworven. U merkt, in onze mooie organisatie ontbreekt het 
niet aan ambitie! We zijn daarom ook altijd op zoek naar nieuwe frisse talenten met een 
open mind en een beetje gevoel voor adventure. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Eugelink 
 


