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‘ Werken
met water
was een
bewuste
keuze’

“Een veelbelovende branche
als je jezelf blijft ontwikke
len.” Dat verwacht (ingenieur)
Maarten Buurmans (25) van
de watersector. Hij studeerde
Civiele Techniek met als spe
cialisatie watermanagement
(Hogeschool van Amsterdam)
en werkt sinds een jaar bij
de gemeente Langedijk.
Daarnaast is hij vrijwilliger bij
Jong KNW.

“Ik ben een enorme waterrat. Ik deed vroeger aan wedstrijdzwemmen en roeien.
Dat laatste doe ik nog steeds, naast zeilen. Het werken met water was een bewuste
keuze. Door bijvoorbeeld klimaatveranderingen blijft deze sector erg interessant.
Ons landje blijft toch altijd in gevecht tegen het water. Bij de gemeente Langedijk
houd ik me, onder andere, bezig met problemen omtrent grondwater, regenwater
en rioolwater. Wanneer bepaalde wijken in de gemeente overlast hebben op dit
gebied, dan doe ik onderzoek. Ik laat enquêtes houden en metingen uitvoeren. Ik
bekijk daarna de gegevens en verbind daar conclusies aan.
Ik werk in een fijn team en heb vriendelijke en hulpvaardige collega’s. Het z oeken
naar oplossingen voor problemen met water in stedelijk gebied vind ik erg mooi.
Wat kun je doen om zo’n wijk echt te helpen? Als bewoners door zware regenval
hun toilet niet kunnen doortrekken, of hun tuinen staan blank, dan zijn ze uiteraard
niet blij. Omdat je afhankelijk bent van weersomstandigheden, is een oplossing
helaas niet altijd snel gevonden. Een onderzoek kan soms wel drie jaar duren.
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Het was niet direct een doel om bij een overheidsinstelling terecht te komen, maar
mij werd een mooi traject aangeboden door de gemeente Langedijk. Het is goed
om ervaring te hebben in het werken voor een overheidsinstantie. Veel ingenieursof adviesbureaus werken samen met de overheid. Die ervaring kan later in mijn
carrière goed van pas komen. Ik zou mij graag verder willen ontwikkelen als
specialist in de watersector. Het is een veelbelovende branche als je doelen blijft
stellen en jezelf blijft ontwikkelen.” |
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