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Op pad met...

Hans Huis in ’t Veld
(boegbeeld Topsector Water)
Hans Huis in ’t Veld (65) studeerde civiele techniek
in Delft en was hij onder meer voorzitter van de raad
van bestuur van de DHV Groep en van TNO. Sinds 2011
werkt hij als ‘boegbeeld’ van de Topsector Water aan
versterking van de samenwerking binnen de sector en
het bevorderen van innovatie en export.

Hans Huis in ‘t Veld in overleg bij baggeraar
Van Oord. Samen met Nederlandse multinationals op het gebied van de maritieme
sector, deltatechnologie of watertechnologie
bespreekt hij hoe de Nederlandse watersector
het beste vertegenwoordigd kan worden in
het buitenland

Tekst Peter Boorsma | Fotografie Joris Schaap

‘Gefascineerd
door water’
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Delen van kennis
“Per jaar komen er zo’n acht tot twaalf
buitenlandse delegaties om onze projecten
te bekijken. Sommigen denken dat we
daarmee kennis weggeven aan het buiten
land. Ik denk dat het meevalt. De beste
innovatie vindt plaats door het delen van
kennis. Ik kan me herinneren uit mijn tijd
bij Deltawerken dat ik les gaf aan mensen
uit ontwikkelings- en transitielanden.
Toen ik tien jaar later als directeur van
DHV Korea en Indonesië bezocht, kwam
ik daar weer oud-studenten tegen op
sleutelposities. Mede daardoor konden we
projecten binnenhalen.”

Gesprek met Van Oord; op de achtergrond de Van Brienenoordbrug over de Maas

Toegevoegde waarde verdubbelen
“Onze ambitie als Topsector Water ligt hoog: in 2020 willen we de toegevoegde waarde van
de sector hebben verdubbeld. Door innovatief te zijn en innovaties te versnellen. Daarbij
moet je je bedenken dat bijvoorbeeld een project als Nereda – een revolutionaire techniek
voor rioolwaterzuivering – een enorme ontwikkelingstijd heeft: het duurt tien jaar voordat
een idee is uitgewerkt en uiteindelijk – zoals nu – geëxporteerd kan worden. Dat moeten
de bedrijven zelf doen. Ik ben dan de man die met het oliekannetje langsgaat. Bijvoorbeeld
als er problemen zijn met regelgeving. Als er een samenwerking dreigt vast te lopen of
als een mkb-bedrijf een introductie nodig heeft. Om de doelstelling te halen is nu ook een
aantal mensen bezig met het organiseren van kredietfinanciering, die vooral voor het mkb
van wezenlijk belang is. Verder hebben we bij de politiek aan de bel getrokken omdat het
Nederlandse stelsel van kredietfinanciering achterop is geraakt bij de regelingen in de
omringende landen, waardoor Nederlandse bedrijven moeilijker kunnen concurreren.”

Werkbezoek drinkwaterbedrijf Evides met bassins voor opslag van water

Tropische stormen
“Ik ben gefascineerd door water. Niet voor
niets heb ik ooit gekozen voor de studie
waterbouw. Als kind heb ik leren zeilen
op de Loosdrechtse Plassen. Ook mijn
vrouw zeilt al sinds haar jeugd. Van al onze
vakanties was 90 procent een zeilvakantie.
Nadat ik was gestopt bij TNO hebben we
in etappes de wereld rond gezeild. Van de
Canarische Eilanden naar de Caraïben
en door naar de Pacific. Op de Indische
Oceaan hebben we tropische stormen
meegemaakt, onder andere bij het ronden
van Zuid-Afrika. Dit jaar zeilen we weer
terug naar Europa. Op veel plaatsen rond
de wereld kwamen we Nederlandse waterbouwers en maritieme bedrijven tegen.”
Paneldiscussie tijdens evenement over innovatieprogramma van de Kaderrichtlijn Water

720 gastlessen
“Dat we nu ons human capital-programma op de rails hebben staan geeft voldoening. Om
onze sector meer onder de aandacht te brengen bij jongeren hebben we al 720 gastlessen
georganiseerd. En er melden zich nog steeds scholen aan. Als het gaat om de export ben ik
er content met ‘Rembrandt-water’. Dat is een initiatief om belemmeringen weg te nemen
zodat drinkwaterbedrijven, waterschappen en andere overheden en instellingen samen
buitenlandse markten kunnen betreden. Ik heb gewerkt in de ‘gouden driehoek’, dus bij
zowel de overheid als het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ik ben er ook van overtuigd
dat samenwerking tussen die drie werkt.”
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