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Voorwoord

Liefste studenten, professoren, assistenten, bedrijven en andere Poutrixlezers
Het einde van het schooljaar nadert, de laatste hand wordt gelegd aan
dat vervelend groepswerk dat maar blijft aanslepen en het laatste Poutrix
werfbezoek is gepasseerd. Maar niet getreurd, we hebben nog dit Poutrix
ledenblad voor jullie in petto. Een overzichtje van het voorbije semester, en
wat voor een semester! Fantastische werfbezoeken, interessante lezingen,
een leerrijke quiz, een zonovergoten bouwkundecup, een spannende
bierbouwling en natuurlijk nog de onvergetelijke Poutrix jaarreis naar
China. Een verslag van al deze activiteiten is te vinden in dit ledenblad,
tijd voor even weg te mijmeren dus!
Voor zij die jammer genoeg afscheid moeten nemen van 904 hebben we
gelukkig nog goed nieuws: je kan alumnus worden van Poutrix! Meer info
kan je vinden op www.poutrix.be. Voor zij die nog even blijven: geniet van
de werfbezoeken, de BBQ en alles wat Poutrix te bieden heeft. Ikzelf ben
drie jaar geleden in dit avontuur gesprongen, zonder veel na te denken,
niet wetende wat me te wachten stond. Drie jaar later kan ik met volle
overtuiging zeggen dat dit één van mijn beste beslissingen ooit was. Ik
heb niet alleen de meest indrukwekkende werven bezocht en enorm veel
ervaring opgedaan, maar ook nieuwe vrienden gemaakt en me vooral
geweldig goed geamuseerd!
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Voorwoord

Lezing Establis

Dan rest me nog één ding, voor ik definitief afscheid moet nemen van
mijn geliefde studentenvereniging, een welgemeende dankjewel! Bedankt
sponsors, om het mogelijk te maken al deze activiteiten te organiseren,
de studenten te informeren en begeleiden en ons deze kansen te geven.
Bedankt proffen en assistenten, om ons te helpen bij het organiseren van
de studiereis en om af en toe een oogje toe te knijpen als de studenten
lessen missen om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten. Bedankt
bestuur, om elke activiteit met zoveel enthousiasme klaar te staan, iedere
keer een record te breken tijdens de opkuis en om telkens opnieuw alles
zo vlot te laten verlopen dat Eva en ik (bijna) geen werk hebben. Het was
een eer om jullie voorzitter te mogen zijn! Bedankt Poutrix, voor deze drie
fantastische studiejaren, de onvergetelijke ervaringen en de levenslange
vriendschappen!

Op dinsdag 20 februari werd een lezing gegeven door enkele ingenieurs
van Establis. De lezing ging van start met een voorstelling van het bedrijf
door Frederik Moortgat. We kregen meer info over Establis zelf, maar
ook over de algemene werking van een studiebureau en welke rol een
studiebureau vervult bij een bouwproject.

Ik wens iedereen veel succes met de examens en/of thesisverdediging,
maar eerst veel leesplezier!

Na de algemene zaken, werd één van de projecten meer uitgebreid
besproken: de Quatuor Building in Brussel. Het Quatuor gebouw bestaat
uit vier autonome kantoorgebouwen die met elkaar verbonden zijn.
Enkele rekentechnische moeilijkheden werden besproken en we kregen
wat meer uitleg over het model in Scia.
Tot slot kregen we meer uitleg over Building Information Modelling
(BIM), momenteel een hot topic binnen de bouwkundewereld. Alle
voordelen en mogelijkheden, maar evenzeer de beperkingen van BIM
kwamen aan bod. Verder kregen ook meer info over hoe het BIM-verhaal
werd geïmplementeerd in enkele projecten van Establis.
Na de lezing was het tijd voor een hapje en een drankje en stonden
de mensen van Establis klaar om al onze vragen te beantwoorden.
Kortom, een leerrijke avond en een leuke afwisseling tussen de andere
werfbezoeken. Bedankt aan de mensen van Establis!

Lien Chiau
Voorzitter 2017-2018

4

Werfbezoek Besix

Werfbezoek Besix

Met een enthousiaste groep van een vijftiental studenten trotseerden we
één van de koudste dagen van dit jaar en bezochten we op donderdag
1 maart in samenwerking met Besix Group het project City Dox te
Anderlecht. Het bestaat uit de ontwikkeling van een oude industriële site
van 5,4 hectare. Bij het bezoek liep de eerste bouwfase, waarin 30% van
de ruimte wordt gebruikt voor de bouw van residentiële appartementen,
kantoren, serviceflats en een rusthuis.
Eenmaal aangekomen op het project, kregen we een interessante
voorstelling over het project, zowel over wat reeds gebeurd was als wat
er nog op het programma stond. Hierbij enkele bijzonderheden, één
daarvan de verwerking van de vervuilde ondergrond. Hiervoor diende
voorafgaand een behandeling plaats te vinden, de grond werd gedurende
een bepaalde periode opgewarmd met behulp van stoomleidingen.
Dit project was voor Besix in België qua organisatie ook een primeur,
zijnde de eerste werf voor de groep die gebruik maakt van Lean
Management, misschien geen onbekend begrip voor de studenten
Operations Management. Een sterk staaltje organisatiewerk zorgt ervoor
dat elke partij wordt betrokken bij de planning en - nog meer dan
voorheen - de werkzaamheden maximaal op elkaar afgestemd worden.
De rondleiding op de werf bestond uit een leerrijk programma met de
bijna afgewerkte delen van het rusthuis en de serviceflats en de nog deels
in ruwbouw zijnde kantoor- en residentiële secties. Gelukkig voor de
meesten werden de afgewerkte delen reeds verwarmd zodat we toch wat
uit de ijzige lucht konden blijven. Afsluiten deden we met een groepsfoto,
waarna we met een dolle busrit door de Brusselse avondspits terug
richting Zwijnaarde gingen.

6

7

Reis - Beijing

Reis - Beijing

China, het land van de rijzende zon. Voor velen niets meer dan een
land waarin het communisme hoogtij viert, er ooit eens een lange muur
gebouwd is en er echt belachelijk veel mensen wonen. Maar voor Poutrix
is dit een nostalgische bestemming. De allereerste (en ook de tweede)
Poutrix-reis had namelijk dit mysterieuze land als bestemming. En nu, na
twee jaar andere oorden opgezocht te hebben, werd er besloten om terug
te keren naar daar waar het allemaal begon.
Na maandenlang afwachten was het op 27 maart eindelijk zo ver. De
25 reisgenoten, waaronder 23 studenten en 2 assistenten, verzamelden
zich op de luchthaven van Zaventem voor het officiële startschot van de
reis. Na twee vluchten met een totale duur van meer dan 12 uur kwamen
we omstreeks 5 uur ’s ochtends plaatselijke tijd aan op onze eerste
bestemming, de Chinese hoofdstad Beijing.
Hier moesten we dan de zoveelste paspoortcontrole doorlopen alvorens we
onze bagage konden gaan zoeken. Daarna konden we gaan kennismaken
met onze gids, genaamd Athena. Dit kan misschien een vreemde naam
lijken, maar de Chinezen mogen vaak zelf hun Engelse naam kiezen en
die is dan vaak geïnspireerd door een bekend persoon. Samen met Athena
trokken we naar onze bus die ons naar onze eerste toeristische activiteit
zou voeren. Toen we de luchthaven verlieten was het al snel duidelijk
dat de smogmaskers die veel Chinezen dragen niet overdreven zijn. Het
was namelijk volledig grijs, ondanks een volledig open hemel met een
stralende zon. Hierdoor lieten wij ons natuurlijk niet ontmoedigen en we
vertrokken vol enthousiasme naar onze eerste activiteit.
Na een busrit van ongeveer twee uur kwamen we dan aan bij één van de
zeven oude wereldwonderen: de Chinese Muur. Maar vooraleer we deze
konden aanschouwen moesten we eerst nog wat bergop wandelen. Na
een pittige klim konden we de Muur dan in al zijn glorie aanschouwen.
Er werden naar hartenlust foto’s en selfies genomen, en natuurlijk was het
ook tijd voor de eerste groepsfoto.

Nadat we onze afdaling voltooid hadden was het al tijd voor het middageten
en dus ook voor onze eerste kennismaking met de traditionele Chinese
keuken. Hierbij kon er natuurlijk ook met stokjes gegeten worden, al was
er gelukkig wel bestek voorzien aangezien het eten met stokjes niet voor
iedereen even vlot verliep. Dit verbeterde gelukkig wel gedurende het
verloop van onze reis.
Na ons middagmaal reden we terug richting Beijing voor een bezoek aan
de Olympische Site van de Zomerspelen van 2008. Tijdens de busrit werd
duidelijk dat de vlucht toch tot wat vermoeidheid geleid had want van de
meeste vielen de oogjes meermaals dicht, wat gedurende de reis wel vaker
zou gebeuren. Aangekomen op de Olympische Site trokken we richting
het ‘Birdsnest’, het Olympische atletiekstadion met indrukwekkende
externe staalstructuur waar Bolt zijn legendarische wereldrecord op
de 100 m gelopen heeft. Daarna konden we nog wat vrij lopen op het
gigantsiche binnenplein alsook rondom het Olympische zwembad ‘The
Watercube’, dat volledig met membraanstructuur omringd is. Omdat het
al een lange dag geweest was en er voor de volgende ochtend het eerste
educatieve bezoek op het programma stond werd het deze avond nogal
rustig aan gedaan.

Reis -Beijing

Reis - Beijing

Hiervoor gingen we naar de campus van de ‘Tsinghu University’ waar de
afdeling Civil Engineering gelokaliseerd is. Na een rondleiding doorheen
de campus, en enkele “verplichte” groepsfoto’s, kregen we ook de kans om
hun laboratorium voor betontesten te bezoeken. Op dat moment waren
ze vooral bezig met testen op beton gewapend met en versterkt door
composietmaterialen.

Omdat we die avond ook nog eens van het avondleven in Beijing wouden
proeven, werd er na het eten terug in de lobby van het hotel afgesproken.
Maar door een vreemde kronkel in de taxiwereld van Beijing is slechts de
helft van ons in het centrum geraakt. De andere helft kon gelukkig nog
terecht in een lokale bar waar ook zij zich goed hebben kunnen amuseren.
Voor onze derde en laatste dag in Beijing stonden er nog enkele toeristische
bezoekjes op het programma. Na een bezoekje aan ‘Tiananmen Square’,
waar eigenlijk niet veel te zien was buiten veel Chinezen, een foto van
Mao en de Chinese vlag trokken we de ‘Verboden Stad’ binnen. Hier
kregen we dan ook wat meer uitleg over het leven van een Chinese Keizer
en zijn entourage.

In de namiddag genoten we dan van het zonnetje (dat er die dag dan
toch wel door kwam) in het prachtige ‘Summer Palace’. Dit gigantische
complex diende als zomerverblijf van de keizer, en is gelegen aan een
meer, waarop we dan ook een boottochtje gemaakt hebben.
We sloten deze reeds goedgevulde dag af met een bezoek aan het
hoofdkwartier van de Olympische Winterspelen in 2022, die ook in
Beijing zullen plaatsvinden. Voor de constructie van dit hoofdkwartier
was een oude staalfabriek gerestaureerd waarbij ze enkele van de oude
productie-elementen (o.a. een oude locomotief) hadden laten staan. Dit
leverde het geheel een zeer imposante en vernieuwde look.

Daarna trokken we richting de Hutongs, één van de arme wijken
in Beijing. Hier kregen we alweer een traditionele Chinese maaltijd
voorgeschoteld, maar dit in de woonkamer van een Chinees gezin. Om al
deze calorietjes te verbranden, volgde in de namiddag een fietstocht op de
traditionele Chinese huurfietsjes door deze wijk. Hierna was het tijd om
afscheid te nemen van Beijing en ons voor te bereiden op onze volgende
uitdaging. Ons transport naar onze volgende bestemming, ‘Yichang’, was
namelijk met de nachttrein. Met maar liefst 13 uur op de trein voor de
boeg, in kleine coupeetjes met zes bedden en zonder deur, beloofde dit
een memorabele avond te worden. En hoewel niet iedereen evenveel of
evengoed heeft kunnen slapen, stelde de avond niet teleur.
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Spelletjes!

Spelletjes!

Ook dit semester voorziet Pers jullie van de nodige spelletjes.
Deze kunnen jullie oplossen tijdens een welverdiende blokpauze
wanneer je je witte beentjes toch wat kleur probeert te geven!
Beginnen doen we met een sudoku en een binairio.
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Werfbezoek Herbosch-Kiere

Op maandag 5 maart trokken we met een volle bus enthousiaste studenten
richting Harelbeke om de sluis in aanbouw te bezichtigen. Om de passage
van schepen te garanderen tijdens de aanbouw werd een tijdelijke sluis
gemaakt. Het project omvat ook de installatie van een waterkering en een
vispassage.
Het werfbezoek startte met een infomoment over Herbosch-Kiere zelf,
waarin we wegwijs werden gemaakt in de structuur van het bedrijf.
Nadien volgde een inleiding over het project. Deze werd verzorgd door
oud voorzitter Wouter Deneweth. De nieuwe sluis is dubbel zo lang als de
oude en heeft een lengte van maar liefst 230 meter. De vernieuwing was
noodzakelijk omdat de oude sluis versleten was en om grotere schepen op
de Leie te laten varen.
Na het aantrekken van fluohesje en veiligheidsschoenen kreeg de groep
een rondleiding op de werf. De bouw van de nieuwe sluis was reeds in de
laatste fase waardoor de omvang van het project meteen duidelijk was.
Op de werf zelf werd vooral aandacht besteed aan de bouwkundige details
van de sluis. Dankzij de deskundige uitleg van zowel professor De Mulder
als de mensen van Herbosch-Kiere, was het mogelijk om de theorie te
zien toegepast worden in de praktijk.
Wanneer we terugkwamen van het werfbezoek stond een pastamobiel
ons op te wachten. Hoe kan je een werfbezoek beter afsluiten dan met
pasta en een pintje?
Bedankt Herbosch-Kiere voor de leerrijke namiddag!
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Werfbezoek Herbosch-Kiere

Bierbouwling

Gratis software voor studenten!
 GRATIS gebruik van alle BuildSoft software
voor alle UGENT studenten & docenten

Op 21 februari, vond naar jaarlijkse gewoonte, de intensiefste activiteit
van het academiejaar plaats: de bierbouwling. Er was terug een massale
opkomst en het gerstenat deed zijn werk.

 Raamwerken & platen, 3D gebouwen, staal,

Ook al speelt de ene beter dan de andere, plezier was er zeker. De
bierbouwling is al jaren een activiteit waar iedereen elkaar beter leert
kennen. Ook dit jaar was dit het geval. Zelfs Lien waagde zich op krukken
om een strike te doen mislukken.

 Eenvoudig & snel te gebruiken!

Jouw GRATIS licentie in 5 stappen:

Meer zelfs, er werd een puike prestatie geleverd: dit jaar zijn we niet buiten
gesmeten geweest.

1. Registreer je als student op http://
www.buildsoft.eu/nl/students

beton & hout, verbindingen, seismisch, ...
 Volledige versies - geen beperkingen!

Je ontvangt meteen de
bevestigingsemail met login en
paswoord.
2. Log in op de website, sectie
‘Downloads’.

Volg Poutrix op
Snapchat!

3. Installeer de software naar keuze.
4. Vraag online je gratis licentie
aan. Instructies vind je in de
bevestigingsemail.

Blijf op de hoogte
van onze leuke
activiteiten en
werfbezoeken!

5. Je ontvangt na enkele werkdagen
jouw gratis licentie per email.
Meer info of vragen:
studenten@buildsoft.eu
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Reis - Yichang & Nanjing

Reis -Yichang & Nanjing

In Yichang aangekomen maakten we kennis met Shirley, onze tweede
gids. Samen met haar trokken we richting de Three Gorges Dam, die met
een lengte van 2300 m en een hoogte van 180 m momenteel de grootste
waterkerende constructie ter wereld is. Na een korte inleiding in een
nabijgelegen ontvangstcentrum trokken we naar het uitzichtpunt van de
dam zelf. Hier konden we naast de dam zelf ook de dubbele 5-stappen sluis
en de scheepslift zien. Tot slot mochten we ook een exclusief bezoeken
brengen aan één van de ruimtes met turbines voor het opwekken van
groene energie.

Na een treintocht van enkele uren, waar veel slaap is ingehaald, kwamen
we tegen de middag aan in Nanjing. Daar verbleven we voor twee dagen
in het hotel van het bedrijf Sobute New Materials Co., Ltd. Aangezien
het reeds middag was, werden we meteen naar de eetzaal begeleid waar
we één van de beste maaltijden tot dan toe mochten verorberen. Het
principe was hetzelfde, een ronde tafel met in het midden een plaat waar
het eten op geserveerd wordt. Alleen was de tafel nu drie keer zo groot
en als bonus draaide de plaat met eten automatisch rond. Met een volle
maag vertrokken we naar de vergaderzaal waar we hartelijk verwelkomd
werden door het bedrijf en nadien brachten we een bezoek aan het ‘State
Key Laboratory’, een laboratorium gespecialiseerd in onderzoek op beton.

In de namiddag bezochten we nog een kleinere dam, die naar Belgische
standaarden zeker indrukwekkend was maar na het zien van de Three
Gorges Dam toch wat onderdeed. Vervolgens werd er nog een wandeling
gemaakt door een park langsheen de Yangtze rivier waarna we naar
ons hotel terugkeerden. Omdat we de volgende ochtend vroeg moesten
vertrekken richting Nanjng waren de reizigers vrij om hun avond zelf in
te vullen.
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Reis - Yichang & Nanjing

Reis - Yichang & Nanjing

Naar de avond toe vertrokken we richting het centrum waar we vrijgelaten
werden om de stad te verkennen. Dit gedeelte van de stad was meer
toeristisch gericht maar niettemin mooi en gezellig om in rond te kuieren.
Ook het ideale moment om een souvenir te kopen, zoals Chinese stokjes
aangezien we op het einde van de reis allemaal gingen verleerd zijn met
mes en vork te eten! Na het avondmaal volgde een boottocht over de
Yangtze Kiang. Deze tocht was gevuld met lichtspektakels en veel meer!
Afsluiten van de dag deden we op een sportieve manier. Op de campus
van het bedrijf was een voetbalveld aanwezig en er werd nog tot in de late
uurtjes een stevige match gespeeld.
De tweede dag in Nanjing was gevuld met culturele bezoeken. Eerst werd
het Nanjing Niushou Mountain Cultural Tourism Zone bezocht waarbij
de naam verwijst naar de twee heuvels die lijken op de horens van een
os. Deze berg vormde de kern van het Boeddhisme in China waar vooral
Chinese Zen Boeddhisme overheerst. We bezochten er onder andere
het Usnisa Paleis, dat nog maar enkele jaar oud is, de Usnisa Tempel, de
Usnisa Pagode… Na er een hele dag rondgelopen te hebben, trokken we
richting de stadsmuren van Nanjing. Hierop maakten we een wandeling
en kregen we ook een mooi uitzicht over de stad. Daarna keerden we
terug richting de campus van het bedrijf waar we weer verwend werden
met een heerlijke maaltijd en maakten we onze stembanden klaar voor de
afsluiter van de avond: karaoke!! We zongen, correctie schreeuwden, er
de longen uit het lijf en dat was dan ook te merken aan de stem van velen
de volgende dag.
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Quiz

Quiz

8 gevarieerde vragenrondes, 2 knappe quizmasters en 140 sfeermakers
maakten de Poutrix Quiz dit jaar tot het succes dat het mag genoemd
worden.

Vanaf dat moment tot omstreeks 18:32u wordt er hard gewerkt. Tafels
worden gezet. Drank wordt gekoeld. Stoelen worden rond de tafels
gezet. Drank wordt gedronken. Het podium wordt opgezet. Dit begint
meer en meer op een oefening in voltooide deelwoorden te gelijken. Het
spreekgestoelte wordt versleurd. Het spreekgestoelte wordt getild. Het
spreekgestoelte is een lomp ding. De vragen worden gedrukt, geordend
en geniet. Het verschil tussen een nietjesmachine en een perforator is
dat de een niet en de ander niet. De vragen worden voorgelezen door
de quizmasters. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De pc’s worden
gestart. De beamers lopen warm. De eerste lading croques wordt
geprepareerd.

We schrijven donderdag 15 maart 2018. Het regent. Het is 13u59,
Ledeberg ligt er mistroostig bij. 1 minuut later verschijnt de camionet
van de voorzitster, bumper klevend gevold door de vicevoorzitster in
haar zwarte bolleke. De regen houdt op. Spannend. Er is geen parking
voor de deur. ‘Sapperdepietjes, wat nu gedaan,’ zegt de voorzitster met een
diepe zucht. ‘Allez, wat is ze nu weer zinnes,’ is net hoorbaar boven Justin
Biebers gekeel vanuit het zwarte bolleke. Enkele minuten, wat blutsen en
een lekke band later zijn beide auto’s geparkeerd.

Het grote armpje van Mickey Mouse verspringt van 32 naar 33. De frieten
zijn er! Oef. Wat een opluchting. Net wanneer sommige medewerkers van
pure armoede op vragenbundels beginnen kauwen, arriveert het eten.
Iedereen eet zijn buikje rond terwijl een vergeten potje joppiesaus toekijkt
hoe zijn levensdoel mee verschwunden wordt.
Mickeys armpje wijst nu 36 aan. Iedereen is verzadigd. De laatste
handen worden gelegd. Om 19:00u staan alle medewerkers te popelen de
quizgasten te ontvangen. Sommigen van hen kunnen de spanning niet
aan en gaan wel met een frequentie van 0.003 Hz naar toilet.

Op dat ogenblik verschijnen de Poutrix Internes. Engelenzang weerklinkt
door de straten. De zon breekt door de wolken en een zwerm roodborstjes
vormt een hart in de lucht. Een gevoel van intens geluk overvalt de
inwoners van en aanwezigen in Ledeberg.
De andere medewerkers zijn ook al gearriveerd, by the way.
Terwijl de praeses – ze heeft liever dat je haar prinses noemt – de band
aan het repareren is, delegeert de vice alle medewerkers wat hen te doen
staat. De klok leest 14:06u. Veel werk! Druk, druk, druk. Echt waar. Neen,
echt waar. Gemeend.

De eerste gasten stromen toe en verkennen het slagveld. Hier gaat het
straks allemaal gebeuren. Sommige quizzers zijn echte beesten.
In de volgende tijdspanne van ruwweg 3 uur, wordt er veel gelachen,
gedronken en gegeten. Af en toe pinkt iemand een traantje weg: omdat ze
nog geen enkele vraag juist beantwoord hebben, omdat ze de schoonheid
van het leven dan pas hebben ingezien of omdat ze de croque veel te heet
in hun mond gestoken hebben.
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Quiz
De jury is streng maar rechtvaardig tot een besluit gekomen. Degene die
het meeste geld geboden had om alle vragen op voorhand in te kijken is
dan ook gewonnen. Proficiat! Wederom verslaat de Spaanse Inquisitie al
zijn tegenstanders en laat ook volkszaal ‘de Kring’ met de mond vol tanden
staan net zoals ze dat 540 jaar geleden ook in de Iberische schiereilanden
deden. Zij gaan nu met z’n allen vliegen. Geniet ervan!
Een eervolle vermelding gaat nog uit naar ‘Das gek he’ die de eerste prijs
onder bouwkundigen in de wacht sleepte: een levenslang abonnement
BuildSoft! Proficiat ook aan hen! En het is inderdaad gek dat jullie
gewonnen hebben.
Wanneer alle gasten dan eindelijk de deur uit zijn – jongens, die blijven
plakken zeg, zelfs al hebben ze een troostprijs gekregen –, is het tijd voor
de opkuis. Poutrix ruimt als een geoliede machine alles op, terwijl er in
het achterhoofd al gedacht wordt aan de quiz van 2019.
Leve de prinses en vice. Leve Poutrix.
Tot volgend jaar!
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Spelletje!
Zoek de 7 verschillen!

HR Rail Testwagon

HR Rail Testwagon

Op dinsdagochtend 27 maart vertrokken we met 6 studenten richting
Vilvoorde voor een unieke ervaring op de meettrein van Infrabel. We
werden goed ontvangen in het station van Vilvoorde waar we direct
richting de meettrein wandelden. Er werd uitleg gegeven over wat de
trein allemaal kan doen en wat deze zo uniek maakt in België. Zo meet de
trein bijvoorbeeld de hoogte van de kabels die boven het spoor hangen,
de hoogte an staat van de sporen, of er planten over de sporen groeien, …
Deze zaken worden tweemaal per jaar gemeten voor alle sporen in België
en voor sommige zelfs drie- of viermaal.

We kijken er al naar uit om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan deze
activiteit, zeker dankzij de goede uitleg en de heerlijke koffiekoeken die
we kregen, jij ook!?

Na een aangename introductie vertrokken we voor een meetrit richting
Antwerpen-Berchem en Boom. Op deze rit werd getoond welke resultaten
allemaal uit de meettoestellen komen. Jammer genoeg konden enkele
zaken niet gemeten worden door een technische defect, maar ingenieurs
dienen tenslotte om dit op te lossen! Vele terrabytes aan gegevens vloeien
jaarlijks vanuit deze trein naar het centrum in Brussel waar ze dan
geanalyseerd worden.
Tine, onze begeleidster, gaf verder ook uitleg over wat er nog allemaal
gedaan wordt bij Infrabel. Zo meten zij niet alleen de omstandigheden
waarin de treinsporen zich bevinden, maar zorgen zij ook voor het
herstel ervan. Verder werken ze zelf ook nog aan bouwprojecten voor het
uitbreiden van het sporennetwerk. Daarnaast dirigeren en coördineren ze
ook alle treinen vanuit de seinhuizen. Hiervoor beschikt Infrabel over een
enorme IT dienst die zorgt voor een optimale verplaatsing van de treinen.
Uiteindelijk keerden we terug naar Antwerpen-Berchem waar we de
meettrein achterlieten. Van hieruit keerden we terug naar Gent-SintPieters. We concludeerden op de terugrit dat dit een zeer geslaagd
werfbezoek was georganiseerd door Infrabel. Er rees bovendien ook een
enorme appreciatie voor de mensen die werken bij Infrabel. Wat zij doen
is veel meer dan gewoon een trein op tijd laten komen en dit is iets dat
velen van ons niet wisten.

Bouwkundecup
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Zon, een groepje enthousiastelingen en een voetbal, meer is er niet nodig
voor een fantastische namiddag. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit
jaar de Bouwkundecup georganiseerd, hét voetbaltoernooi van de eeuw
waarin studenten, assistenten en liefhebbers het tegen elkaar opnemen en
hun beste beentje voorzetten.

Dan was het eindelijk zover, de grote finale! Daarin namen De Clochards
het op tegen FC de baggers. Beide teams streden nog 1 keer voor de titel
in een heuse voetbalstrijd. De spanning was te snijden, scheidsrechter
Hannes stond klaar en gaf het startsein. 3, 2, 1… start! Met een aantal
mooie bewegingen en doelpunten waren het uiteindelijk FC de baggers
die het haalden met 5-4, proficiat! Zij keerden vrolijk huiswaarts met het
gouden plaatje glinsterend in de zon rond hun nek en zullen hun epische
overwinning nog lang navertellen. Andreas van De Clochards mocht
zichzelf kronen tot topschutter van de dag.

De zon brandde fel boven het groene gras van campus Zwijnaarde, maar
daar lieten de teams zich niet door afschrikken. Integendeel, in tenue en
met volle overtuiging werkte iedereen zich al snel in het zweet, op naar de
eerste plaats. Af en toe zorgden een fris pintje of een ijsje voor de nodige
verkoeling. Team Petson liet met haar manschappen zien dat ook vrouwen
een balletje kunnen trappen. Onder leiding van vicevoorzitter Eva, lieten
Kim en Charlotte het beste van zichzelf zien met enkele knappe acties en
doelpunten tot gevolg. Mathias, gebruikelijke fotograaf van dienst, zorgde
voor de nodige versterking als invaller.
Ook voor de minder competitieve geesten was er plezier verzekerd. Naast
het oefenveld zorgden tal van randactiviteiten, waaronder Kubb, voor een
gezellige sfeer. Ondertussen bleven de deelnemers strijden voor de titel
onder de luidkeelse aanmoedigingen van hun coaches en het enthousiaste
publiek.
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Na een middag vol competitie en plezier kunnen we stellen dat de
Bouwkundecup ook dit jaar meer dan geslaagd was. Wij willen dan ook
iedereen bedanken die dit evenement mogelijk maakte. Wij kijken alvast
uit naar de volgende editie! Jij komt toch ook?

Reis - Shanghai

Reis - Shanghai

De volgende ochtend vertrokken we dan naar onze laatste reisbestemming:
Shanghai. Een bruisende, westers aandoende wereldstad van maar liefst
24,15 miljoen inwoners. De stad wordt voor de meeste Chinezen ook
aanzien als de economische hoofdstad van hun land. Getuige hiervan
is het adembenemende financial district van de stad met fabelachtige
gebouwen zoals de Oriental Pearl tower, de Shanghai World Financial
Center tower en natuurlijk de Shanghai Tower, de op één na hoogste
wolkenkrabber ter wereld.

Nadat onze bouwkundige honger was gestild, was het tijd om zelf iets
te gaan eten. We reden hiervoor terug naar het centrum om te gaan
dineren in een langzaam ronddraaiend restaurant die uitzicht bood op de
prachtig verlichtte financiële wijk van Shanghai. Elke avond voorzien de
wolkenkrabbers de stad namelijk van een waar lichtspektakel met allerlei
spectaculaire geprojecteerde vormen, figuren en teksten. De schijnbaar
minieme bootjes die geruisloos op de Huangpu rivier varen staan in
schril contrast met de bombastische verlichtte torens. Je kunt eigenlijk
niet genoeg krijgen van dit uitzicht, er werd die avond dan ook uitgebreid
gegeten, gelachen en geklonken.

De wolkenkrabbers lieten we nog even links liggen, want beginnen
deden we in de universiteit van Tongji, een van de hoogst gerangschikte
universiteiten voor Civil Engineering in China. Daar kregen we een
rondleiding in het laboratorium, die ‘net ietsjes’ groter is dan ons
laboratorium Magnel. De enorme shake tables, die een aardbeving
simuleren, maakten indruk op de hele groep.
Vervolgens reden we verder naar de Sutong Bridge, een iets meer dan 8
km lange tuibrug over de Blauwe rivier, die Shanghai verbindt met het
noorden van China. Een bezoekerscentrum met een prachtig uitzicht
op de brug schetst de problematiek, constructie en realisatie van deze
enorme overspanning. Deze brug is op een duizelingwekkende snelheid
van 5 jaar gerealiseerd en is opnieuw een voorbeeld van de enorme schaal
en ambitie van de Chinese bouwprojecten.

De volgende dag begonnen we in de Architecturale Design Group waar
we een presentatie kregen over de Shanghai Tower, die we de laatste dag
zouden bezoeken. Vervolgens kregen we ook nog een rondleiding van het
universiteitsgebouw zelf en de campus die, zoals elke campus in China, er
ontzettend mooi, groen en gestructureerd uitzag. Een standbeeld van de
grote Mao in het midden van het plein mocht er natuurlijk ook niet aan
ontbreken.
Daarna reden we door naar de Kunyuang bridge, ten zuiden van de stad.
Deze tuibrug wordt momenteel gebouwd om een snellere verbinding te
maken tussen de sterk naar het zuiden groeiende stad en het stadscentrum.
We kregen er een enthousiaste presentatie van de ingenieur ter plaatse,
die ons vertelde dat er bij piekmomenten meer dan 500 bouwvakkers op
de werf staan. Tijdens de huidige
bouwfase, het bouwen van de piloon
in het midden van de rivier, staan
er ‘slechts’ 200 mensen op de werf.
Vervolgens mochten we met een
bootje naar de plaats waar ze de
piloon aan het bouwen zijn varen en
kregen we daar nog wat extra uitleg.
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Na het werfbezoek volgde nog een bezoek aan het Belgisch consulaat.
Hier kregen we eerst een uitleg door de consul over de werking van het
Belgisch consulaat zelf, gevolgd door 3 gastspreeksters die vertelden over
hun ervaring om te mogen werken in het consulaat en leven in Shanghai.
Met een hapje en een drankje werden hierna onze vragen beantwoord.
Afsluiten deden we nog met een groepsfoto op het terras.

acrobaten zich in allerlei onnatuurlijke bochten wrongen, en de meest
zotte stunts uithaalden: mensenpiramides, vele balletjes hooghouden,
truckjes met diabolo’s… het was allemaal van een zeer hoog niveau.
Als slotact was er de befaamde bolvormige kooi waar motoren moeten
inrijden. Op een gegeven moment waren maar liefst zeven motoren in
volle vaart aan het rondcirkelen in deze kooi, wat voor elkeen van ons
ongeloofelijk indrukwekkend was.

Na deze ontzettend drukke dag was het tijd om even de voet van het
gaspedaal te lichtten. We maakten kennis met het Chinese uitgaansleven
door samen naar een danceclub te gaan en waagden ons aan een aantal
danspasjes en -sprongen op de dansvloer. We genoten met volle teugen
van de avond en de unieke sfeer die er hing.
De volgende dag was iedereen, sommige weliswaar met iets kleinere oogjes,
weer paraat om Shanghai verder te verkennen. Na al het bouwkundig
geweld van de vorige dagen, was het vandaag tijd om wat Chinese cultuur
op te snuiven. We begonnen onze dag in het Jade Buddha Tempel. Dit
is een site met een oude tempel in het midden van de drukke stad. Het
contrast tussen de hoge flatgebouwen en het religieus domein kan bijna
niet groter zijn. De tempel zelf herbergt zoals de naam het al vermoedde
een indrukwekkend groot Jade beeld van Buddha. We hadden daarnaast
nog eens het geluk dat er die dag een religieuze ceremonie plaatsvond,
waardoor spirituele gezangen weergalmden op het plein. Verder werden
ook zakken vol valse geldbriefjes in brand gestoken omdat ze geloven dat
dit geld op die manier bij hun overleden geliefde in de hemel terecht zal
komen.
Daarna vertrokken we naar een zijdemuseum. Zijde is een luxeproduct
dat vooral in China wordt geproduceerd, en we kregen hier ook de kans
om eens te zien hoe het productieproces van rups tot afgewerkt product
in zijn werking gaat.
’s Avonds was het dan tijd voor de verrassingsactiviteit van de reis: een
adembenemende acrobatenshow. Het was ongelofelijk om te zien hoe de

De volgende dag kwam bij eenieder van ons het besef dat we aan de
laatste dag van deze studiereis waren aangekomen. Gelukkig konden we
deze gedachte nog even verdringen met de geplande activiteiten van deze
slotdag. Er stond namelijk nog het absolute hoogtepunt van onze reis op
het programma: de Shanghai toren, met het hoogste uitzichtplatform van
de hele wereld, die gelegen is op 561m boven de grond. Zoals eenieder
wel verwacht had, was het uitzicht fenomenaal en genoten we van de
uitzichten op deze wondermooie stad.

Reis - Shanghai
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Tot slot willen we ook professor Taerwe en professor De Schutter van
harte bedanken voor het mogelijk maken van de meeste bouwkundige
activiteiten. Met hun contacten in China hebben ze ervoor gezorgd dat
deze reis er eentje was om in te kaderen. Een dikke xièxiè (bedankt in het
Chinees) dus hiervoor!

Eerder die dag hadden we ook al een bezoek gebracht aan de tuinen van
Yujang, een pittoresk park met kleine gebouwtjes, exotische planten en
een aantal waterpartijen die zeer oosters aandoen. Vervolgens maakten
we een wandeling naar de Bund, het uitgaanscentrum van de stad, om
via een veerboot naar de financiële wijk te gaan en de wolkenkrabbers te
bezichtigen. Het was dus opnieuw een afwisselende dag met een mix van
cultuur, bouwkunde en ontspanning.
We sloten de reis af bij zonsondergang met een boottochtje op de
Huangpu rivier, waar we een laatste keer konden genieten van de
prachtige lichtshow van de gebouwen en de gezellige drukte aan de kade
nog een laatste keer konden aanschouwen. Voor velen deed het nakende
vertrek naar België en daarmee gepaard het ‘back-to-reality’-gevoel toch
wat pijn. De onvergetelijke ervaringen en avonturen die we met zijn
allen hebben ervaren zullen nog lang in ons geheugen gegrift staan en
de vriendschappen die doorheen deze reis zijn gemaakt zullen voor altijd
blijven duren.
Ik denk dat ik voor de alle medereizigers spreek als ik zeg dat de jaarlijkse
poutrix-reis een unieke must-do beleving is waar je absoluut moet aan
meedoen als je de kans hiervoor krijgt. De omvang van bouwkundige
projecten, de cultuur en de ervaringen die je in snel tempo allemaal mag
meemaken is zo veel waard. Daarnaast leer je andere studenten kennen
en worden vriendschappen voor het leven gemaakt.

Voila, dit was het voor dit jaar! We kunnen terugkijken op een geslaagde
reis, en we zijn er zeker van dat volgend jaar er opnieuw een minstens
even geweldige reis zal komen!
Groetjes,
Het reisteam en de vicevoorzitter,
Gil, Hannes en Eva

Reis - Shanghai

Spelletjes!
Ben jij de snelste van je vrienden om deze droedels te vinden?
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Werfbezoek Jan de Nul
Als laatste Poutrix-activiteit gingen we een kijkje nemen naar het
baggerschip Fernao De Magalhaes van Jan de Nul. De Fernao is een
cutterzuiger die ook vorig jaar met Poutrix bezocht werd in Calais.
Gelukkig hoefden we enkel naar de haven van Gent af te reizen, waar het
schip momenteel aangemeerd ligt. Dit is uitzonderlijk voor de Fernao,
aangezien deze al functioneerde in het Midden-Oosten, Oost-Azië en
Australië.
Aan boord vertelde de kapitein ons eerst hoe het leven op de Fernao er
uitziet, hoeveel bemanning er op het schip werkt en op welke manier
de baggerprocedure verloopt. Daarna werden we in twee groepen
onderverdeeld. Beide groepen werden rondgeleid door hooggerankte
bemanning op het ganse schip.
Op het schip toonde de eerste stuurman ons hoe de spud piles in werking
treden tijdens het baggeren. Een spud pile houdt het schip in positie
terwijl het van de ene naar de andere kant beweegt met de snijkop. Een
interessant weetje is dat de tanden van de snijkop na 15 minuten moeten
vervangen worden wanneer er wordt gebaggerd in zeer harde grond. Na
vele trappen en ladders te beklimmen of af te dalen, konden we ook de
woonruimtes van de bemanning bekijken. Naast kajuiten, een keuken en
een bar is er ook een sauna en een fitnessruimte te vinden.
Nadien bezochten we ook een bouwwerf van Jan de Nul te Melle. Daar
wordt een gebouw geplaatst waar opereren aan de hand van robotica zal
worden aangeleerd aan artsen. Na een korte rondleiding werd het laatste
werfbezoek van het Poutrix-jaar dan ook op een waardevolle manier
afgerond.

38

Werfbezoek Jan de Nul

Alumnidrink
Op vrijdag 20 april vond de eerste activiteit van het alumni-jaar 2018
plaats, de Alumni-drink. Na de succesvolle editie van vorig jaar ging deze
opnieuw door in de Geus van Gent. Het was een plezier om te zien dat
we dit jaar een dertigtal alumni mochten verwelkom om gezellig bij te
praten bij enkele drankjes en een kleine snack. Dankzij het prachtige weer
konden we ook nog tot redelijk laat genieten van een zwoele lenteavond,
die bij velen onder ons nog lang in het geheugen zal gegrift staan. De
afwezigen hadden ongelijk!
Bij deze alvast een oproep aan alle laatstejaarstudenten om zich aan te
sluiten bij de alumniwerking van Poutrix. Het is de ideale gelegenheid om
contact te houden met je medestudenten na de studies. Zo organiseert de
alumniwerking van Poutrix op 28 september 2018 hun jaarlijkse Alumnibbq. Een aanrader om bij te praten over jullie laatste grote vakantie of om
de eerste werkervaringen te delen!
Willen jullie op de hoogte gehouden worden van Alumni-activiteiten,
stuur dan een mailtje met je persoonlijk e-mailadres naar alumni@poutrix.
be en wij houden je op de hoogte over komende activiteiten. Poutrixalumnilidmaatschap kost 10 euro per jaar. Voor deze schappelijke prijs
krijg je een bbq en alumnidrink in de plaats. Poutrix-alumnilidmaatschap
is ook inbegrepen in Engage-lidmaatschap, wat 35 euro per jaar kost.
Meer info over de additionele voordelen van Engage kan je terugvinden
op hun website (http://aig.ugent.be/engage/).
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Bedankt aan het bestuur!

Bedankt aan onze sponsors!

Bedankt aan onze sponsors!
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“Kansen krijgen en grijpen”

“We maken deel van een verticaal uitgebouwde onderneming met
familiale spirit en vlakke toegankelijke structuur.”
We schrijven juni 2012. Met een hele encyclopedie vol kennis studeer
ik af als burgerlijk ingenieur bouwkunde master constructieontwerp.
Gedurende dat laatste jaar kon ik reeds op de vele activiteiten van Poutrix
kennismaken met de bouwwereld. Werfbezoeken, de bouwkundebeurs,…
dit alles gaf een goed beeld waar je als ingenieur kan terechtkomen. De
zomer ervoor had ik stage gelopen bij Willy Naessens Industriebouw. Daar
kon ik ook proeven van het leven binnen een bedrijf. Onmiddellijk merkte
ik de Naessens Sfeer, uniek. Het groepsgevoel is hier heel sterk aanwezig
en primeert steeds. Je kan deel uitmaken van een mooi uitgebouwd en
omvangrijk familiebedrijf dat geen stugge structuur heeft. Na een heel
heldere sollicitatie ging ik hier dan ook aan de slag. Ik startte, ietwat
atypisch voor een ingenieur in de Sales. Mijn taak was prospectie uit te
voeren, klanten te bezoeken en uiteindelijk de klant te overtuigen om te
kiezen voor Willy Naessens. Hierbij had ik vooral veel sociaal contact,
doch was de technische achtergrond steeds sterk aanwezig.
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Maart 2015 kreeg ik op een avond een telefoontje van CEO Dirk Deroose
met het voorstel om Willy Naessens Tessenderlo te gaan leiden. Willy
Naessens Tessenderlo is het aanspreekpunt voor de provincie Limburg
en omstreken, voor zowel Industriebouw en Zwembaden. Een afdeling
met een eigen studiebureau, eigen werfleiding, eigen ploegen,… Een
enorme kans dus, zeker als 27-jarige. Ik heb rationeel over dit aanbod
nagedacht, alles op een rijtje gezet en de sprong gewaagd. Het is een
mooi voorbeeld hoe men bij de Willy Naessens Group young potentials
heel wat groeikansen biedt! Ik kan rekenen op een gemotiveerd team in
Tessenderlo en pik de expertise en ervaring mee binnen de groep.
Kortom: elke dag kom ik nog steeds met de volle goesting naar het werk,
en ben blij dat ik de keuze voor de groep Naessens heb genomen!
Als je vragen zou hebben, aarzel niet om me te contacteren op
thomas-dv@willynaessens.be
Succes met jullie loopbaan, zowel op de universiteit als in je latere carrière!
Geprefabriceerde groeten,
Thomas
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ARCHITECTS
& ENGINEERS

Mijn eerste maanden als professioneel ingenieur
Mijn naam is Sven Snauwaert en in mijn vorig leven was ik reisorganisator en prverantwoordelijke bij Poutrix. Toen ik in juni afstudeerde, ging ik met een gerust
gemoed een nieuw avontuur aan bij een studiebureau. Het professionele leven
bracht een grote aanpassing met zich mee, nog steeds. Hieronder een relaas van
mijn eerste maanden als professioneel ingenieur.
In de zomer van 2016 deed ik een zes weken durende stage bij het
ontwerp- en studiebureau VK Architects & Engineers. De aanleiding
hiervoor was het interessante gesprek dat ik met hen had op de Poutrix
bouwkundebeurs.

ARCHITECTS
& ENGINEERS

Academiestraat, Gent

Ik kreeg een peter toegewezen die dagelijks met plezier mijn spervuur
aan vragen beantwoordde. En het mag gezegd zijn, doorheen die
boeiende weken nam ik meer kennis op dan gedurende een volledig
semester op de schoolbanken. Het plezante is dat je meewerkt aan
lopende projecten. Met andere woorden, de zaken die je berekent en
verwezenlijkt worden ook daadwerkelijk gebruikt in de praktijk. Verder is het samenwerken met een
team een hele ervaring. Als toekomstig ingenieur is dergelijke gecoördineerde aanraking met alle
disciplines die bij een project komen te kijken een zeer leerrijk gegeven. De stage bij VK is enorm
veelzijdig. Je helpt mee aan een 5-6 tal verschillende projecten, waardoor je in aanraking komt met
beton, prefab beton, maar ook staal en zelfs staalvezels. Niet enkel de studie komt aan bod, maar
ook het bijwonen van werfvergaderingen en bijhorende werfbezoeken en werfopvolgingen maken
deel uit van de stage.

Zo gezegd zo geschiedde. Na mijn sollicitatiegesprekken was het nieuwsgierig afwachten, maar
begin september liet ik het studentenleven met een gerust gemoed achter mij om met volle teugen
een nieuw avontuur aan te gaan bij VK Architects & Engineers. Het moet gezegd, het professioneel
leven in een studiebureau bracht toch wel een grote aanpassing met zich mee, en nog steeds. Ook
als jonge starter krijg je een peter toegewezen bij VK. Maar al snel stel je de vragen die je hebt aan
eender welke ingenieur, en vaak diegene die het dichtste bij zit. En dat gaat zeer makkelijk aangezien
VK in elk van de 4 kantoren een stabiliteitsafdeling heeft. Tekenaars en ingenieurs door elkaar. Dit
toont de familiale sfeer die er heerst. En het heeft het grote voordeel dat de communicatie vlot kan
verlopen. Daarnaast heeft VK ook een infra-afdeling, een afdeling technische installaties, en is het
ook een architectenbureau. Doordat al deze disciplines onder 1 dak te vinden zijn, is het gemakkelijk
om interactie te hebben tussen alle partijen die aan een project te pas komen. Hierdoor leer je des
te meer bij en worden mogelijke technische conflicten opgelost nog voor ze zich eigenlijk stellen.

Ik voelde me er dus zeer snel thuis. En door de interessante projecten die VK heeft en de
verantwoordelijkheid die ik vrij snel kreeg, heb ik dan besloten om er ook te solliciteren.

Al snel kreeg ik bepaalde delen van projecten toegewezen, waar ik dan ook de verantwoordelijkheid
voor draag. Dit maakt de job onmiddellijk uitdagend. Het is onmogelijk om alle impressionante
projecten die VK op zijn conto kan schrijven hier op te noemen. Het gaat namelijk van ziekenhuizen
zoals het nieuwe AZ Delta in Roeselare of enkele nieuwe ziekenhuizen in Vietnam, tot de KBC
Arteveldetoren in Gent en de Ghelamco Arena, zonder het nieuwe justitiepaleis in Antwerpen en
het fenomenale NAVO hoofdkwartier in Brussel te vergeten. Zoals je hoort, is er voor elk wat wils en
is diversiteit troef, waardoor het werken bij VK een plezier is. Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik
graag naar de website: www.vkgroup.be .

Nieuw VRT-gebouw, Brussel

Naast het werk gerelateerde doen we samen met de collega’s ook nog andere zaken. Zo hebben
er een aantal dit najaar meegedaan aan een city trail in Roeselare en doen we met een kleine 40
collega’s mee aan de Warmathon in Gent. VK is meer dan alleen werken.
Sven Snauwaert, november 2017

Wil je je passie en ervaring delen om de wereld van morgen mee vorm te geven?
VK biedt je graag de kans om aan uitdagende projecten mee te werken. Bekijk hoe je jouw ambities kan
realiseren op www.vkgroup.be/nl/career en stuur je cv naar Martine Decock via martine.d@vkgroup.be.
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Steffie Rooms
Junior Engineer bij SBE nv
Afgestudeerd juni 2017

Twee jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met SBE op de Poutrix
bouwkundebeurs tijdens mijn zoektocht naar een stage. Dit bedrijf sprong er
voor mij direct uit omwille van het grote arsenaal aan projecten in de water- en
bruggenbouw.

Tijdens deze projecten werk je zowel individueel als in team, afhankelijk van de
grootte van het project. In deze paar maanden tijd heb ik al meegewerkt aan o.a.
het voorontwerp van de Afsluitdijk in Nederland, het uitvoeringsontwerp van de
nieuwe stuwsluis in Harelbeke en een controle van de Londenbrug in Antwerpen.

Na mijn stage van zes weken, waarbij ik kennis maakte met zowel beton-, staal- als
grondberekeningen, was ik er dan ook rotsvast van overtuigd dat een studiebureau
volledig mijn ding is. SBE investeert in stagiairs door middel van interessante en
gevarieerde projecten, goede begeleiding en door telkens feedback te geven nadat
een project is afgerond. Op zes weken tijd leer je hier dan ook enorm veel bij.

In deze korte tijd komt er zeer veel nieuwe informatie op je af waarbij je gelukkig
telkens kan rekenen op de hulp van alle collega’s. Zij staan niet alleen voor je klaar
als je vragen hebt over modellering, berekeningen,… maar ook wanneer je vragen
hebt over het bedrijf zelf. Elke dag leer je hier wel iets nieuws bij en afhankelijk
van je eigen interesses en carrièredoelen kan je jouw carrière hier zelf verder
vorm geven.

Na deze boeiende stage begon ik SBE te zien als potentiële toekomstige werkgever.
Na het versturen van mijn CV en korte motivatiebrief werd ik uitgenodigd voor een
gesprek. Al snel kreeg ik positief antwoord. Zo startte ik in september 2017, samen
met nog drie andere UGent-afgestudeerden, mijn carrière binnen SBE.
Tijdens de eerste week kregen we elk een project toegewezen en kon het echte werk
beginnen. Onder het toezicht van een projectmanager of een begeleider zetten we
zo elk onze eerste stappen in de wereld van voorontwerpen, uitvoeringsontwerpen,
controles en/of expertises.

Bij SBE kom je terecht in een jong en dynamisch team. Daarenboven worden er heel
wat activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse BBQ, het SBE-weekend en een
uitgebreide nieuwjaarsreceptie. Dit bevordert het groepsgevoel enorm. Dankzij de
goede werksfeer en de uitdagende projecten heb ik dan ook nog geen seconde
spijt gehad van mijn keuze voor SBE!

SBE is een innovatief studie-, teken- en ingenieursbureau met dertig jaar ervaring gelegen
te Sint-Niklaas. SBE kan terecht gezien worden als een gevestigde waarde in de sector met
referenties over de hele wereld. In de loop der jaren heeft SBE haar diensten ondergebracht
in vijf pijlers: waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, geotechniek,
industriële constructies & gebouwen en elektromechanica.
Iedere afdeling kent haar eigen experten, projectmanagers, ingenieurs en CAD designers.
Dit laat het bedrijf toe om een full-service aan de klant te bieden.

Ontdek al onze vacatures op www.sbe.be/nl/vacatures

48

49

WAT WORDT JOUW
BESTEMMING?
Pieter Corthier – Works Manager
Ik ben verantwoordelijk voor de algemene uitvoering
van de bagger-en opspuitingswerken, de coördinatie
met de verschillende betrokken departementen, de
operationele planning en de communicatie met de
klant. Als expat kom ik terecht in alle uithoeken
van de wereld: van het ijzig koude Sabetta in
Rusland, over het tropische klimaat van Congo tot de
wolkenkrabbers van Brisbane, Australië. Het is de mix van snel veel verantwoordelijkheid
en een goede ondersteuning door de JDN Academy die het werken bij Jan De Nul zo
aangenaam maakt.
Donaat Van Vooren – Design Engineer
Het ontwerp van de stormvloedkering in Nieuwpoort,
de fundering van een zandverwerkingsinstallatie
in Argentinië, een geoptimaliseerd ontwerp van de
Gravity Based Foundations die onlangs in Denemarken
werden geïnstalleerd,...: you name it! Ik ben vooral
bezig met beton, staal- en geotechnische structuren.
Iedereen heeft zijn of haar specialiteit, maar het is
perfect mogelijk om je scope te verruimen en af en toe eens totaal iets anders te doen.
Je wordt er zelfs in gestimuleerd! Er wordt veel aandacht besteed aan opleidingen en
je bent goed omringd door heel getalenteerde mensen met veel kennis en ervaring.
Een dagelijkse verrijking! Werken bij Jan De Nul staat gelijk aan werken in een
jonge, dynamische en aangename werksfeer. Ook aan de sfeer naast het werk wordt
gedacht: het bedrijf organiseert sportactiviteiten, yoga- en kookcursussen en zelfs een
familiedag. Kortom, voor elk wat wils.

ONZE INGENIEURS GETUIGEN...
Thomas Linthout – Tender Engineer
Als Tender Engineer voor de Offshore Renewables ben ik betrokken
bij de bouw van offshore windparken in de fase voor het contract
getekend wordt, en de projectontwikkelaar op zoek is naar een
aannemer om het project uit te voeren. Samen met ondersteunende
diensten binnen het bedrijf, bepaal ik een uitvoeringsmethode voor
het project. Uiteraard met een competitief prijskaartje! Regelmatig
worden we door klanten uitgenodigd om onze prijs verder toe te
lichten en hen te overtuigen voor Jan De Nul Group te kiezen.

KLAAR VOOR EEN
VLIEGENDE START?
JOBS.JANDENUL.COM
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One way to get the most out of life is to look
upon it as an adventure – William Feather
Matthias Van Campen
Project Controls Engineer
In 2013 studeerde ik in Gent af als Burgerlijk ingenieur Bouwkunde en
stond ik waar jij nu staat. In vergelijking met sommige anderen had ik
nog nergens gesolliciteerd en ik wist ook niet direct wat ik zou doen. Eén
ding was wel duidelijk: ik wou zo snel mogelijk de praktijk in (of toch na
eerst een laatste goede vakantie te hebben genomen).
Tot midden 2016 was ik werkzaam als Assistent-projectleider bij een
algemene aannemer. Het was geen onaangenaam werk, maar ik merkte dat
ik vooral bezig wilde zijn met optimalisaties. Er zijn wel wat vernieuwingen
bezig in de bouw maar over het algemeen gaan veranderingen heel traag.
Het projectgebaseerd werken is leuk, maar er wordt maar weinig uit
geleerd. Uiteindelijk viel mijn oog op een vacature die inspeelde op mijn
“heimwee” naar doorgedreven analyse en ging ik op gesprek.
Ik was direct verkocht. Primaned Belgium is een KMO wat als voordeel
heeft dat je iedereen goed kent en dat je zelf betrokken wordt bij de
bedrijfsvoering. Je bent niet enkel bezig met je projecten. Je krijgt ook
tijd om jezelf te ontwikkelen in de vakgebieden die jou interesseren. Als
consultant kom je terecht in een waaier van sectoren en de jobinhoud
verandert continu.
Nu, 2 jaar later, kan ik al bijna niet meer bijhouden waarvan ik allemaal
heb mogen proeven: planningen opmaken van uitdagende projecten,
4D-modelleringen opstellen, dashboard-visualisaties programmeren
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en implementeren, trainingen volgen over allerlei projectmanagement
aspecten. En ik geef zelf trainingen aan onze klanten. Ook de teamevents
zijn stuk voor stuk uniek met heel toffe collega’s.
Wat houdt jouw job in bij Primaned Belgium?
De werknemers staan centraal bij Primaned Belgium. Er wordt rekening
gehouden met jouw interesses en sterktes en zo ontwikkelt iedereen
zijn eigen traject. Als Project Controls Engineer ondersteun ik het
projectmanagement team van de klant. Dat houdt onder andere in: het
opstellen, onderhouden en integreren van de planning (die voor grote
projecten behoorlijk complex kan zijn), het opmaken van rapportages,
het uitvoeren van scenarioanalyses, risicoanalyses, kostenvarianties, ... Er
komen ook vaak ad-hoc opdrachten bij zoals external coaching.
Op dit moment werk ik aan vier verschillende projecten. Eén project in de
constructiesector, twee in de farmaceutische industrie en ik heb er nu ook
ééntje bij een agrarische multinational. Die laatste is bijzonder uitdagend
vermits het ook heel wat programmeerwerk inhoudt. Ik heb invloed op
de bedrijfsprocessen en werk voor dit project op de afdeling ‘continuous
improvement’.
Hoe ziet jouw typische werkdag eruit?
Zoals boven al blijkt is dit zeer moeilijk te zeggen. Een typische werkdag
bestaat niet. Ik werk af en toe van thuis uit. Vaak pak ik de wagen om
bij een klant op kantoor te gaan. Soms neem ik de fiets naar ons eigen
kantoor en nog andere dagen begint mijn werkdag wanneer ik in de trein
naar Nederland mijn laptop open sla. Die variatie vind ik super. En ik
denk dat ik met mijn gat in de boter ben gevallen.
Heb je interesse in project controls en wil je Matthias en de rest van ons
team komen versterken? Neem dan een kijkje naar onze vacatures op
www.primaned.be.
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Dave Vangampelaere, 26 jaar, master ingenieurswetenschappen bouwkunde, stabiliteitsontwerper
bij Establis Roeselare.
Marlies Wyffels, 25 jaar, master industriële wetenschappen bouwkunde, stabiliteitsontwerper bij
Establis Roeselare.
1) Wat houdt jouw functie concreet in?
Dave : Bij Establis wordt een onderverdeling gemaakt tussen industriële
en overige projecten (residentieel, zwembaden, culturele centra,
cinemacomplexen, …). Ik behoor tot het industrieteam waar grote en
uitdagende industriële bouwwerken worden uitgewerkt. Mijn functie
houdt in dat ik als stabiliteitsontwerper deze constructies bereken en mee
ontwerp.
Marlies : Mijn functie is stabiliteitsontwerper bij de residentiële projecten.
Wij geven van bij het ontwerp advies over de dimensionering van de
constructie om daarna de volledige stabiliteits- en wapeningsstudie uit
te voeren.
2) Welke ondersteuning krijg je bij Establis?
Dave : Establis is in Vlaanderen één van de grootste studiebureaus
stabiliteit en is gekend voor zijn kwalitatieve service en uitgebreide
knowhow. Binnen Establis is er dan ook een schat van kennis en ervaring
die elke dag wordt gedeeld onder de collega’s. Om de twee weken worden
over de middag stabiliteitsvergaderingen georganiseerd om problemen
uit de praktijk aan te kaarten en kennis over te brengen. Verder zijn er
jaarlijks meerdere kwaliteitsmeetings, werfbezoeken en groepsmeetings
om de methode van werken binnen Establis eenduidig te houden en om
de bedrijfsfilosofie op te frissen. Bijkomende opleidingen kunnen altijd
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worden gevolgd indien dit bijdraagt tot de kennis binnen het bedrijf of
indien dit nodig zou zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.
Marlies : Als starter word je bij Establis inderdaad omringd door ervaren
collega’s die je met raad en daad bijstaan. Je krijgt voldoende vrijheid om
zelfstandig te werken aan een project maar toch sta je er nooit alleen voor
en is er altijd een vangnet binnen je team voor zaken waar je wat onzeker
over bent of niet goed weet hoe je er aan moet beginnen.
3) Wat is er zo aangenaam om bij Establis te werken?
Dave : Wat mij aanspreekt bij Establis zijn de ambitieuze en complexe
projecten en het uitgebreide takenpakket dat eigen is aan mijn functie.
Het is een snel groeiend bedrijf dat zich wil blijven profileren op de
markt en grote toekomstplannen heeft. Het jaarlijkse personeelsfeest en
andere uitstapjes werken telkens weer bevorderlijk voor de groepssfeer. Je
mening wordt gerespecteerd en je kan makkelijk aangeven welke richting
je uit wil met je carrière en welke zaken je graag doet en minder graag
doet. De mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf houdt je
scherp en gemotiveerd.
Marlies : Bij Establis heerst er een open, jonge en dynamische sfeer.
Nieuwe ideeën kunnen even goed van het personeel als van de directie
komen. Er wordt naar iedereen geluisterd en rekening gehouden met
ieders individuele mening.
Zin om ons team te versterken? Aarzel dan niet om uw cv te mailen naar
svanmaercke@establis.eu.
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Wouter, waarom heb je voor Herbosch-Kiere (Groep Eiffage) gekozen
als werkgever?
De referenties die Herbosch-Kiere kan voorleggen, zoals de
Deurganckdoksluis en de sluis in Harelbeke, spraken mij enorm aan.
Bovendien kent de firma de laatste jaren een sterke groei. Deze twee
factoren gecombineerd met de zeer persoonlijke samenwerking binnen
de volledige bedrijfsstructuur, zorgden ervoor dat ik bij Herbosch-Kiere
ben gestart.
Hoe werd je op je eerste week ontvangen bij Herbosch-Kiere?
De eerste dag spendeerde ik op het hoofdkantoor. Aan de hand van
rondleidingen en korte introducties, kreeg ik een globaal beeld van de
interne werking van de firma. Sindsdien vertoef ik elke dag in de werfkeet.
Bij Herbosch-Kiere ben je voltijds aan de slagop één project, in mijn
geval de sluis van Harelbeke. Dit project, gekend door velen uit de lessen
van prof. De Mulder, wordt uitgevoerd door een team van project- en
werfleiders. Na dag 1 verloopt het leren voornamelijk via ‘learning on the
job’, dankzij de ondersteuning van de naaste collega’s. Qua ontvangst en
begeleiding kan het niet beter.
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Welk takenpakket omhelst je functie na twee maanden?
Ik sta in voor de realisatie van verschillende kaaimuren in de nabije
omgeving van de sluis. De eerste fase die ik doorging waren betonwerken.
Na de uitvoering van enkele moten, begonnen de funderingstechnieken
de grondankers te boren. Daarnaast komt er heel wat grondwerk, logistiek
en algemene projectleiding bij kijken.
Wat maakt jouw job bij Herbosch-Kiere zo aantrekkelijk voor een
ingenieur?
Enerzijds is Herbosch-Kiere betrokken bij gespecialiseerde projecten,
waarbij een sterk inzicht in de materie nodig is. Anderzijds heb je
met de technische kennis een enorm sterke tool om verschillende
uitvoeringsmethodes te evalueren om tot een gegrond oordeel te komen.
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Wat sprak je aan om bij Arcadis te gaan werken?

“If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.”

Voor mij is Arcadis een zeer interessante werkgever door de mengeling
tussen inhoudelijk aan het werk te zijn, maar tegelijk ook nog in de
praktijk te staan. Je bent dus geen theoreticus maar moet wel theoretisch
sterk staan. Eveneens sta je niet steeds met botten op de werf maar moet
je ook voldoende praktische kennis hebben.
Bij Arcadis heb je heel veel aan je collega’s, de mensen rondom je. Het
is echt een sfeer van samenwerken om een project tot een goed einde te
brengen.
De kansen die je hier krijgt en de sfeer, omgeving en de mensen zijn
belangrijke reden waarom ik al zoveel jaar voor Arcadis werk.
Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?

Ik ben Bram Demeester en ben als Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde
(univ Gent) eerst gestart aan een doctoraatsonderzoek. Door op zoek te
gaan naar een meer dynamische omgeving met kortere deadlines, ben ik
dan in 2006 bij Arcadis terecht gekomen als Projectingenieur Duurzaam
Bouwen. Na vervolgens een rol als Consultant te hebben uitgeoefend, heb
ik de stap gezet naar het management van de bouwafdeling en vervul ik
intussen een commerciële rol, wat een zeer interessante en dynamische
job is.
Wat hield jouw eerste job bij Arcadis concreet in?
Als schoolverlater begin je met een eerder ondersteunenden en uitvoerende
functie en kan je jouw oren en ogen goed de kost geven. (Ik kwam bv.
terecht bij een Expert Duurzaam Bouwen, Energie en Duurzaamheid.)
Door ervaring op te doen op verschillende soorten projecten, door de
begeleiding en door de verschillende kansen tot opleiding, kan je al snel
evolueren en meer verantwoordelijkheden opnemen.

Ik heb altijd het gevoel gehad dat er heel veel vrijheid was en dat evolutie
en groei worden afgestemd op jou als persoon. Ik heb bv. opleidingen
gevolgd om te leren hoe ik als persoon in elkaar zit, wat mijn drives zijn,
... om mee te beslissen in welke richting ik wou groeien.
Je kan immers doorgroeien binnen verschillende afdelingen (Gebouwen,
Infrastructuur, Milieu,...) maar ook in verschillende carrièrelijnen
(projectleiding, expertise, commercieel,..).
Indien je interesse hebt om meer te weten te komen over een loopbaan bij
Arcadis en over de uitdagende, multidisciplinaire projecten, aarzel dan
niet om ons vrijblijvend te contacteren via rekrutering@arcadis.com.
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Jeroen Van Mengsel
Stabiliteitsingenieur
Afstudeerjaar: 2017
Dag (bijna-)collega’s,
Wanneer ik dit schrijf realiseer ik me dat het al bijna een jaar geleden is
dat ik Zwijnaarde achter me liet. De tijd vordert immers snel als je doet
wat je graag doet.
In het laatste masterjaar is het tijd om een vaak moeilijke keuze te maken:
studiebureau/’theorie’ of aannemer/’praktijk’. Ik was zelf eerder geneigd
naar het eerste maar vond gelukkig beide bij Alpha. Het afwisselend
berekenen en op plaatsbezoek gaan voor diverse zaken maakt mijn job
zeer interessant en leuk om doen.
In de acht maanden dat ik bij Alpha werk ben ik reeds met verschillende
takken/concepten van ontwerp/berekening in contact gekomen. Dit is
te wijten aan de kleinere omvang van het studiebureau ten opzichte van
grotere bureaus, waardoor er veel afwisseling is in inhoud en grootte van
de projecten. Zo is het dat ik de ene dag met een betonnen structuur
bezig ben, de andere dag met een staalstructuur, houten balken, een talud
of fundering. Hierdoor heb ik enorm veel bijgeleerd op alle mogelijke
vlakken de afgelopen maanden.

Testimonials
Afgezien van de abstracte indeling van projecten (beton, staal, grond,…),
zijn ook de randvoorwaarden van de constructies enorm divers. Gaande
van een nieuw autostrade tankstation (vernieuwing Total Bièrges) over
een nieuwe staalstructuur inpassen in een reeds volgebouwde industriehal
(ArcelorMittal) tot het nieuwe standaardgebouw voor McDonald’s.
Verder zijn er ook steeds kleinere projectjes: bv. het wegbreken van een
muur op de Total Raffinaderij of een stalen dakstructuur opmeten om de
mogelijkheid tot plaatsing van zonnepanelen te onderzoeken.
Wat mij ook goed bevalt aan Alpha is de familiale sfeer die hier hangt.
Het is dan ook een familiebedrijf (meer bepaald de goedlachse familie
Peiffer). De vlakke structuur verlaagt de drempel om inspraak te hebben
over alles en je mening vrij te kunnen zeggen.
Alpha Studieburo is steeds op zoek naar nieuwe ingenieurs. Heb je
interesse in Alpha Studieburo als werk- of stageplek? Mail dan naar
alpha@alpha-engineering.be met je cv en een motivatiebrief.
Veel succes met jullie zoektocht naar een leuke werk- of stageplek!
Jeroen

Testimonials

Testimonials
de financiële en organisatorische aspecten aan bod. Bovendien ben ik
niet enkel betrokken bij burgerlijke bouwkunde, zo krijg ik binnenkort
de kans om me te verdiepen in gebouwen op projecten zoals Nieuw ZUID
in Antwerpen.

Anton Gabriels
Civil and Structural Engineer
Afstudeerjaar 2017
In juni 2017, ondertussen bijna een jaar geleden, studeerde ik af als
burgerlijk ingenieur bouwkunde. Nog tijdens mijn laatste jaar ging ik op
zoek naar een bedrijf waar ik mijn theoretische kennis kon inzetten. Na
een kennismaking op de bouwkundebeurs, besloot ik te solliciteren bij
Tractebel, waar ik sinds september 2017 aan de slag ben.
Tractebel is een ingenieursbureau dat actief is over heel de wereld. In
België zijn er kantoren in Gent, Brussel, Hasselt, Antwerpen, Oostende
en Namen. Als deel van de Engie-groep heeft Tractebel uiteraard
verschillende afdelingen die zich bezighouden met energieopwekking
(hydropower, nucleair, gas & elektriciteit), maar daarnaast heeft Tractebel
ook een uitgebreide infrastructuurafdeling.
Zelf werk ik binnen deze afdeling in het Competence Centre Structural
Engineering. In de relatief korte periode dat ik hier aan de slag ben, heb
ik reeds de kans gehad om aan zeer uiteenlopende en steeds uitdagende
projecten mee te werken. Het eerste project waar ik aan mocht meewerken
was meteen de Boudewijnbrug, een stalen vakwerkbrug in de haven van
Antwerpen. Daarnaast heb ik ook al snel de verantwoordelijkheid gekregen
over enkele kleinere projecten, zoals signalisatiemasten voor de haven
van Oostende en de fundering van één van de kunstwerken van ‘Beaufort
2018’. Bij dit soort projecten komen naast de constructieve aspecten, ook

Om deze projecten tot een goed einde te brengen, moet ik als jonge
ingenieur uiteraard nog regelmatig beroep doen op de steun van mijn
collega’s. Bij Tractebel kwam ik terecht in een team dat bestaat uit een
goeie mix van ervaring en jong geweld. Er is dan ook steeds iemand
waarbij je terecht kan. Ook de sfeer tussen de collega’s is uitstekend: elke
woensdagmiddag wordt er tijd gemaakt om samen te gaan sporten, en na
de uren wordt er regelmatig afgesproken voor een hapje en een drankje.
Heb je nog vragen over mijn functie bij Tractebel? Of wil je meer te weten
komen over Tractebel als bedrijf? Aarzel dan niet om mij te contacteren
op het volgende e-mailadres : anton.gabriels@tractebel.engie.com of
neem een kijkje op onze website https://tractebel-engie.com/en of op
onze career pagina https://tractebel-engie.com/en/join-us
Veel succes met jullie zoektocht!
Anton

