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Op 4 mei 2022 is Maarten Smits op 60 jarige leeftijd overleden.
Maarten heeft veel betekend voor het vakgebied Geotechniek, voor
toegepast onderzoek rondom maatschappelijke thema’s op het 
gebied van Delta’s, Water en Ondergrond en vele professionals
geïnspireerd. Daarom staan we graag kort stil bij de grote bijdragen
die hij heeft geleverd, specifiek aan ons vakgebied. 

Maarten was - als toenmalig bestuurslid van de KIVI afdeling 
Geotechniek - een van de oprichters van het tijdschrift Geotechniek.
Hij besefte dat het delen van kennis door middel van publicaties 
belangrijk was voor de ontwikkeling van ons vakgebied. Zelf droeg
hij daar actief en met flair aan bij.

Maarten was dol op ontwikkelen van kennis en hield van techniek,
maar wilde tegelijkertijd zaken simpel en begrijpelijk maken. Na 
zijn studietijd heeft hij een imposante carrière gehad bij Fugro. 
Hij leidde onder andere de centrale adviesafdeling Geotechniek en
Geohydrologie en groeide door tot lid van de directie in Nederland.
Na enkele jaren in de Holding van Fugro gewerkt te hebben werd 
hij in 2007 directeur van Fugro in Californië, waar een geotechnische
land en water groep, maar ook een in aardbevingen gespecialiseerd
expertteam actief was. Hij heeft hier met zijn gezin een intense en
gelijk fantastische periode beleefd. In 2010 keerde hij terug als 
algemeen directeur van Fugro Nederland. Voor Maarten gingen 
leiderschap en techniek hand in hand en hij toonde grote interesse
in innovaties, technologie en onderzoek. Toen hij in 2012 de 
mogelijkheid kreeg om algemeen directeur van kennisinstituut 
Deltares te worden, zag hij dit als geweldige kans om zijn passie voor
het ontwikkelen en uitdragen van kennis op het hoogste podium 
te etaleren. Bijzonder detail was dat zijn vader een van de eerste
werknemers van een rechtsvoorganger van Deltares is geweest. 
De recent geopende Deltagoot en GeoCentrifuge van Deltares zijn
zichtbare resultaten van het internationale imago van Nederland 
als kennisland op gebied van Water en Grond. Zijn gevoel voor de
essentie en zijn vermogen om met iedereen te verbinden maakten
de relaties met buitenlandse opdrachtgevers, zoals de Wereldbank
en de diverse Nederlandse verbonden partijen sterker. 

De interesse van Maarten voor Geotechniek was divers: hij was een
buitengewoon expert op het gebied van trillingen en dynamica 
in de bodem, was behendig met geo-statistiek en hij doceerde 
jarenlang CGF cursussen van het KIVI-NIRIA. Maarten heeft de hand
gehad in talloze (internationale) normen, richtlijnen en rapporten
van onder andere NEN, CUR en COB en was tegelijkertijd de 
bescheidenheid zelve, wanneer het ging om de hoge kwaliteit van
zijn bijdrage. Maarten had de gave om enorme hoeveelheden 
onderzoek te beoordelen en te evalueren en de essentie op een 
eenvoudige wijze te formuleren én over te brengen op anderen. 
Zo liet hij zich graag vastleggen naast een meterhoge toren COB-
onderzoeken, met zijn kenmerkende glimlach, die uitstraalt dat hij
weet waar het echt om gaat. Hij geloofde intens in de verbonden-
heid en uitwisseling van hoogwaardige technische kennis en onder-
zoek enerzijds en de praktische uitvoering anderzijds. 

Mensen die met Maarten mochten werken zullen hem herinneren 
als een zeer intelligente conceptueel denker en rustige, scherpe 
en bijzonder sympathieke collega, die velen inspiratie gaf door zijn
heldere en motiverende visie op het professionele werk. Naast zijn
technische kwaliteiten, etaleerde hij in zijn leidinggevende functies
kenmerken van een uitgesproken ‘people-manager’, die goed 
inzicht had in de capaciteiten van mensen en ontwikkeling en 
opleiding stimuleerde om hen verder te brengen in hun carrière. 
Hij durfde mensen de ruimte te geven om vanuit hun eigen stijl 
het beste uit zichzelf te halen. Ook na zijn afscheid bleef Maarten
betrokken en in contact met zijn collega’s bij Deltares en Fugro.

Maarten was oprecht in zijn communicatie en bovendien een taal-
purist. Op eenvoudige wijze en altijd met interesse en respect voor
anderen communiceerde hij met eenvoudige woorden en met veel
betekenis. Een adviesrapport, zei hij, eindig je niet met de hoop 
dat het probleem is opgelost, nee, we vertrouwen erop! 

Wij hebben diep respect voor wat hij heeft betekend in het 
geotechnisch veld en vertrouwen erop dat zijn inhoudelijke bijdrage
aan Delta’s, Water en Geotechniek en de inspiratie die hij vele 
professionals heeft gegeven, nog lang zal voortbestaan.
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