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Vorige maand beleefde ik wat mijn laatste werfbezoek samen met Poutrix
was: de havenuitbreiding van Calais. De baggerwerken die daar plaatsvonden,
gooiden mij meteen drie jaar terug in de tijd. Als 2e bachelor student bezocht
ik de zandsuppletie langs de Belgische kust, toen mijn allereerste activiteit met
Poutrix. Tussen deze twee activiteiten in: het viaduct en de tunnels van de A11,
de sluis in Harelbeke, de Scheldekaaien, het door Calatrava ontworpen station
van Bergen, de 5e LNG tank in Zeebrugge, het sneeuwsculpturenfestival in
China en veel meer. Het summum blijven de twee intercontinentale reizen, een
superintense periode waarin alles 10 keer zo groot en indrukwekkend is.
Het zal dan ook niet verbazen dat ik steevast praat over Poutrix met een vleugje
romantiek. Amper 23 jaar en mijn passie op zo’n manier beleven. Maar zonder
Poutrix had ik die imposante projecten en onvergetelijke momenten nooit kunnen
bewonderen of beleven en leerde ik volgend jaar pas wat bouwkunde voorstelt
buiten de academische omgeving. Hierdoor ben ik een iets vollediger ingenieur
geworden. En zal ik nog jaren kunnen napraten met de vrienden en kennissen
die ik tijdens deze periode leerde kennen. Het was dan ook met oeverloze trots
dat ik drie jaar deel uitmaakte van deze fantastische vereniging.
Na het lezen van deze editie, of na het zien van de vele foto’s op onze site, zult u
het er met mij over eens zijn dat Poutrix meer dan ooit leeft. Het zijn de mensen
achter de schermen die jaar na jaar deze groei blijven stimuleren. Ik wil het
bestuur daarom uitdrukkelijk bedanken voor hun onvermoeibare toewijding en
enthousiasme, het was me een waar genoegen om met jullie Poutrix te vormen.
Daarnaast vervullen de professoren en assistenten vaak een sleutelfunctie, en wil
ik ook hen bedanken.
Volgend jaar belooft alvast even geweldig te worden. Zij die afstuderen maar toch
nog niet ten volle afscheid willen nemen, raad ik aan om alumnus te worden.
Meer info kan je alvast vinden op www.poutrix.be/alumni. Met nog maar een
paar weken aan de UGent te gaan, neem ik al voorzichtig afscheid van mijn
studententijd en daarmee neem ik ook afscheid van Poutrix. Ik wens iedereen
veel succes met de examens en/of thesisverdediging, maar eerst veel leesplezier
met deze editie!
Wouter Deneweth
Voorzitter 2016-2017

Harbin Ice and Snow Festival
Om het jaar 2017 met frisse moed te beginnen trok een groep
ingenieursstudenten in de eerste week van januari naar Harbin, China,
om er deel te nemen aan een sneeuwsculpturenwedstrijd. Het ‘Harbin
International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017 (ICSSC17)’ is een
jaarlijks evenement georganiseerd door Harbin Engineering University
(HEU). Bij een temperatuur van -15 tot -25°C werken er een 50-tal
internationale groepen aan een sneeuwsculptuur. In drie dagen tijd wordt
er uit een kubus met een ribbe van 3 meter een zelfontwikkeld ontwerp
gekerfd. Dankzij prof. dr. ir. Luc Taerwe vertegenwoordigde Poutrix er voor
het tweede jaar op rij de UGent.
Het team bestond uit 4 ingenieursstudenten bouwkunde: Wouter Deneweth,
Goele De Meyere, Sven Snauwaert en Pieter Vande Walle. Ze werden
gecoacht door doctoraatsstudent Robin De Schryver en doctorassistent
Bram Vervisch. Hoewel het gemotiveerde team geen enkele ervaring had
in het bewerken van sneeuw, zijn ze er toch in geslaagd om hun ontwerp
‘Sailing with knowlegde’ vorm te geven. Het concept bestaat uit een papiergevouwen boot die zich een weg baant tussen de boeken. Dit vormt een
verwijzing naar het gebruiken en verwerven van kennis. Naast de wedstrijd
organiseerde de Harbin Engineering University (HEU) ook een seminarie
rond geavanceerde data-analyse en intelligente systeemcontrole waar zowel
Robin als Bram hun onderzoek respectievelijk konden delen met Chinese
collega’s.

JO BS. JA NDENUL . C O M

WAT IS JOUW
BESTEMMING?
Wie de wereld wil ontdekken, beperkt zich niet tot sightseeing. Die duikt erin, stippelt
een eigen koers en trotseert de golven. Steeds groter, verder en avontuurlĳker.
Met die gedrevenheid maakten onze medewerkers Jan De Nul Group expert in zĳn vak.
Grensverleggende bagger- en milieuactiviteiten of innovatieve offshore en civiele werken?
Het is bĳ ons altĳd baanbrekend en net iets uitdagender.

VERKEN JE TALENT,
VERLEG JE GRENZEN!
Bekĳk al onze vacatures op jobs.jandenul.com en laad je cv en motivatiebrief op.
Ook jouw spontane sollicitatie ontvangen we graag.
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Werfbezoek Vandenbussche
Op donderdag 2 maart bezochten 17 enthousiaste studenten het Witte
Molen Park in Brugge in samenwerking met NV Vandenbussche. Hier
worden 70 meergezinswoningen, handelsruimtes en een ondergrondse
parkeergarage gebouwd.
We startten de namiddag met een introductie over de werf in de werfkeet.
Op deze manier was iedereen goed mee wat de verschillende delen van het
project zijn, de probleempunten, enzovoort. Ook konden op deze manier
de eerste vragen al gesteld worden.
Na deze toelichting waren we klaar om de werf op te gaan. NV Vandenbussche
zorgde ervoor dat we een hele rondleiding kregen op de werf met overal
een uitgebreide uitleg. We konden zelf even op het dak gaan, wat zorgde
voor een toch wel fantastisch uitzicht op de stad Brugge.
Op het einde van de rondleiding konden we nog een kijkje gaan nemen
naar de ondergrondse garage. We hadden geluk, het beton was nog niet
gestort waardoor we de kans hadden om de wapening eens van dichter bij
te bekijken.
Het werfbezoek werd afgesloten met een (overheerlijk) hapje en drankje en
een gezellige babbel. Een grote dank voor het organiseren
van dit interessante werfbezoek!

Werfbezoek Alpha Studieburo

Werfbezoek Alpha Studieburo

Op maandag 6 maart gingen we in samenwerking met Alpha Studieburo
op werfbezoek. In de haven van Gent worden 18 nieuwe opslagtanks
gebouwd. Hiervan zijn er 6 met een capaciteit van 50 000 m³ voor de opslag
van diesel, de overige 12 van 25 000 m³ zullen voor de opslag van benzine
worden gebruikt.

Een andere interessante uitdaging kan teruggevonden worden in de
funderingen. Door de enorme verticale last die een gevulde opslagtank
met zich meebrengt in combinatie met de minder draagkrachtige grond,
moet er gebruik gemaakt worden van een groot aantal paalfunderingen.
In theorie zouden zeer diepe paalfunderingen nodig zijn, maar door het
aantal zouden de kosten al snel hoog oplopen. Daarom wordt in dit project
gebruik gemaakt van ondiepe palen, maar wordt er rekening gehouden met
een aanzienlijke zetting. Zo kan die oplopen tot ongeveer 30 centimeter.
Om de technische aansluitingen te ontzien van deze verplaatsing, wordt
de tank eerst gevuld met water, zodat de initiële, grote zetting bekomen
wordt. Ook de waterdichtheid van de tanks kan hierdoor getest worden.
Achteraf worden de leidingen nog voorzien van compensatoren om verdere
verplaatsingen op te vangen.

Door de omvang van de werf, werd de bouw van de twee types opslagtanks
aan twee verschillende aannemers toegekend. Zij hebben elk hun eigen
bouwmethode. Bij de grote dieseltanks wordt eerst het dak gebouwd, daarna
wordt het gebouwde deel omhoog geduwd door middel van hydraulische
jacks, waardoor de volgende laag kan bevestigd worden. Bij de kleinere
benzinetanks daarentegen, wordt gewoon onderaan de tank begonnen. Dit
zorgde voor een extra uitdaging voor de ingenieurs bij Alpha Studieburo.

De opslag van diesel en benzine
kent ook nog een belangrijke
veiligheidsvoorwaarde.
Rondom
de opslagtanks moet een soort
waterdichte kuip gevormd worden,
zodat wanneer één of meerdere
tanks bezwijken, deze producten
niet in de natuur terecht komen.
Als afsluiter mochten we nog even
tot boven op één van de opslagtanks.
Bedankt Alpha Studieburo voor
dit interessante werfbezoek en tot
volgend jaar!
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Poutrix Quiz
Naar jaarlijkse gewoonte vond op 14 maart de Poutrix quiz plaats in de
parochiezaal CC De Kring in Ledeberg. Net als vorig jaar waren jullie
talrijk aanwezig. Maar liefst 36 teams gingen de strijd aan met elkaar, om
gedurende 10 rondes uit te maken wie zich een jaar lang ‘slimste ploeg
van de bouwkunde’ mag noemen. En jawel hoor, er werd goed gedronken,
goed gegeten, maar vooral: goed gequizd. Proficiat aan alle deelnemers en
hopelijk tot volgend jaar!
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Poutrix Quiz
Eindresultaten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Dixit Confucius				165,5
De Willy Slijpschijven				164
iGent remember				159
De Betondraaiers				158
De Baggers					154,5
Sushisausenshop Chéz José Dusauchoit
154
Tila Tequila					154
OudPout					153
MaChT					151,5
GrailKings					149
Bakje Piwo					148,5
De morele winnaars				147,5
De voorgespannen hersenpannen		
146,5
John en Marina				145,5
Home Rosa					144
Labo voor Quiztrivia				143
Kiwi en zijn chicks				
139,5
Hexakosioihexekontahexafobie		 139
De Magneljügend				138
Marcel						137,5
Team Magnel					136,5
The Transparet Th(Dr)inkers			
127,5
Coromar Z					123
HEM1000					122,5
Less Is More					122,5
Boudis and the beasts				
122
Wouter kan nie darten			
119
The sum of parts				
118,5
Er is er een jarig!				
109
Pundtkomma					105,5
Whoohoo					96
Massagesalon chez José			
94
De Zuipende KAHO’ers			
90,5
Fingerspitzengefühl				85,5
Wyckaert team B				78,5
Wyckaert team A				66,5
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Poutrixreis Deel 1 - Chicago

Dinsdagmorgen 28 maart was het eindelijk zover. De jaarlijkse Poutrixreis
kon eindelijk van start gaan! Iedereen werd fris en monter verwacht om
6 uur ’s morgens in het Sint-Pietersstation in Gent. Als bij wonder was
iedereen stipt op tijd en werden er geen reispassen vergeten. Vanuit Gent
namen we de trein richting Zaventem, waar onze vlucht richting Montréal
om 10h45 de grond verliet. Na de rompslomp doorheen de luchthaven
konden enkelen de weinige uurtjes slaap inhalen op het vliegtuig. Al werd
er door de meeste enthousiastelingen niet veel geslapen.

naar het kantoor, waar we nog een rondleiding kregen alsook een Q&Amoment met enkele ingenieurs ter plaatse. Er werd ook een lunch voorzien.
Jammer genoeg waren er opnieuw pizzadozen te zien, al haalden velen
opgelucht adem toen er geen ‘deep dish’ te bespeuren was.

In Montréal wachtte ons een strenge security check door de Amerikaanse
Customs & Immigrations. Net op tijd kwam iedereen doorheen de controle,
zodat we voltallig op onze aansluitende vlucht richting Chicago konden
stappen. Na een kleine 2 uur en een totale reisduur van om en bij de 18uur
kwamen we aan in O’Hare Airport. Enkel een metrorit van een klein uurtje
hield ons nog van onze hostel, waar we gedurende 5 dagen verbleven. Na
al onze bagage af te hebben gezet, en ons even te hebben opgefrist, konden
we onze eerste maaltijd in Chicago tegemoet gaan. De ondertussen bekend
in de oren klinkende ‘deep dish pizza’, een lokaal topgerecht! Qua smaak
zeker niet slecht, maar voor velen viel dit toch wat zwaar, waardoor zelfs
de grootste magen onder ons er na enkele stukken al de brui aan moesten
geven.
De volgende dag startten
we meteen met een vleugje
bouwkunde.
Afspraak
om
10uur aan een van de kantoren
van AECOM, een gigant
binnen de ingenieursbureaus
en
verantwoordelijk
voor
menig imposante bouwwerken.
Ze namen ons mee naar
een
waterpompstation
dat
verantwoordelijk was voor de
watervoorzieningen van de stad. Dit hadden ze volledig gerenoveerd en
gemoderniseerd. Na het bezoek aan het waterpompstation reden we terug
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In de namiddag werd een wandeling gemaakt doorheen Grant en Millenium
Park. Enkele grappige fotomomenten bij de blinkende boon oftewel de
‘Cloud Gate’ konden niet ontbreken. Stilaan werd een beter beeld gevormd
van de indrukkwekkende skyline van Chicago. De wandeling eindigde bij
de Willis Tower. Deze toren, vroeger de Sears Tower, was enkele decennia
geleden de hoogste toren ter wereld en tot op de dag van vandaag nog steeds
een van de meest smaakmakende gebouwen van het Westelijke Halfrond.
Een bezoekje aan dit gebouw kon dus zeker niet ontbreken.
Een nieuwe dag, een nieuw ingenieursbedrijf te bezoeken. Ondertussen zijn
we donderdag en het bedrijf Skidmore, Owings & Merill stond ons op te
wachten. Het bureau in Chicago, dat de mooie harmonie tussen architecten
en ingenieurs in beeld bracht, deed bij velen de mond openvallen. De
schaal van het bedrijf en de projecten die ze realiseerden of gerealiseerd
hadden waren ronduit indrukwekkend. We kregen een rondleiding langs
hun verschillende afdelingen en hun eigen windtunnel. Na een korte lunch
en het overhandigen van de ‘neuzekes’ werd onze dag verder gezet.
Helaas, bij het opentrekken van
de voordeur van SOM regende
het werkelijk oude Amerikaanse
wijven. Een wandeling richting the
Magnificent Mile zat er jammer
genoeg niet in, dus namen we de
metro. Het mindere weer was ideaal
om wat langer vrij te krijgen op de
Magnificent Mile, er zijn trouwens
winkels genoeg. Na ons terug wat
gedroogd te hebben was het tijd voor
de Gangster Tour. Het prettig gestoorde duo Winky en Capone wachtte ons
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Poutrixreis Deel 1 - Chicago

op met hun Gangster bus en leerde ons tijdens hun 2uur durende rondrit
in de stad alle details over het vroegere criminele leven van the ‘Windy
City’. Overvol van enthousiasme of lichtelijk gedrogeerd – wie zal het
zeggen – vertelde de man ons vol passie over topcriminelen als Al Capone.
Een onvergetelijke ervaring. We sloten de avond af in Harry Carays’s, een
Italiaans steakhouse. Velen genoten er van een verrukkelijke steak of filet
pur. We geven het toe, het reisteam had hun best gedaan.

We lunchten op Navy Pier, een toeristische trekpleister in Chicago en
bulkende van de activiteiten. Na de lunch doorkruisten we de stad met
de metro richting het United Center, het stadion van de Chicago Bulls.
Sommigen werden tot tranen toe bewogen toen ze hoorden dat we dan
toch een basketbalmatch van de Chicago Bulls gingen bijwonen, het was
de perfecte 1-aprilgrap. We genoten met volle teugen van de commerciële
stoet rondom het basketbal. Daarbovenop eindigde de wedstrijd met een
ongelooflijk spannende laatste quarter, waar de Bulls een ferme comeback
plaatsten. Ze wonnen met 1 enkel puntje verschil, een delirium werd bereikt
bij de reizigers. Tot slot aten we in Timothy O’Toole’s Pub, een Ierse pub.
Omgeven door een tiental schermen waarop sportzenders getoond werden,
sloten we deze sportieve dag af.

Vrijdag 31 maart stond een bezoek aan de ‘Northwestern University’
op de kalender, gelegen in Evanston, ten noorden van Chicago. Eenmaal
aangekomen kregen we wat meer te horen over de werking van de
universiteit. Tijdens de daaropvolgende rondleiding werd de grootte en
de pracht van de universiteit pas echt duidelijk. Gelegen aan het meer,
voorzien van menig sportterreinen en een dorp op zichzelf… net als in de
films. In de vooravond arriveerden we terug in de hostel, waar iedereen vrij
kreeg voor de rest van de avond.
Ze voorspelden fantastisch weer zaterdag, ideaal voor het maken van een
boottochtje op de Chicago River. Chicago biedt een unieke blend aan
klassieke oudere gebouwen en moderne gebouwen met voornamelijk een
glazen buitenbekleding. Een tochtje op Michigan Lake gaf ons een prachtig
zicht over de skyline van Chicago, gedomineerd door de Willis tower, de
Trump tower en het John Hancock Center. We waren het er allemaal over
eens, de skyline van Chicago en onze enthousiaste gids Casey waren zeker
de moeite waard.
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Onze laatste dag in Chicago begonnen we met een wandeling van aan
de hostel richting ‘the Loop’. De vernieuwde promenade, die loopt van
Lincoln Park tot in het noorden van het stadscentrum. De weergoden
waren ons nog steeds goedgezind zodat we nog enkele prachtige
groepskiekjes konden nemen. Nabij het John Hancock Center waanden we
ons nog even moderne kunstenaars door een bezoek te brengen aan het
Museum of Contemporary Art. Na een laatste lunch in de omgeving van
the Magnificent Mile begaven we ons terug richting de hostel. Daar kregen
we nog een klein uurtje om onze koffers te pakken, want ons verblijf in
Chicago liep op zijn einde. Met spijt in het hart verlieten we ‘the Windy
City’ en werden we naar de luchthaven gevoerd. De eerste woordjes Frans
werden geoefend en de extra trui werd bovenaan in de valies gelegd. Until
we meet again, Chicago!
Pagina 15

Bedankt aan alle sponsors die deze
reis mede mogelijk gemaakt hebben!
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Business Course Witteveen+Bos

Business Course Witteveen+Bos

Op 21 maart vertrokken we met een kleine groep enthousiastelingen
richting Brussel voor de Bussiness Course van Witteveen+Bos. Na de
ochtendfiles getrotseerd te hebben, werden we hartelijk ontvangen op hun
kantoor in Steenokkerzeel, waar we mochten genieten van koffiekoeken en
een drankje. Vervolgens kregen we een introductie over Witteveen+Bos en
enkele van hun projecten.
Na deze korte inleiding werd het project toegelicht waar we gedurende
de dag aan zouden werken, namelijk een verbinding tussen twee tunnels,
die deel uitmaakt van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. In 3
groepjes werd dit project dan uitgewerkt onder begeleiding van één van
de ingenieurs werkzaam bij Witteveen+Bos. Na het uitwerken van de
verschillende aspecten gedurende enkele uren volgde dan een voorstelling
van de verschillende uitwerkingen, gevolgd door een prijsuitreiking voor
beste ontwerp en een uiteenlegging van het uiteindelijke ontwerp van
Witteveen+Bos zelf.
Tot slot werd de avond dan afgesloten met een gezellig restaurantbezoek
waar nog wat over de dag kon worden nagepraat, waarna we na een
geslaagde dag terug naar het Gentse konden vertrekken.
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Metselcursus
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Metselcursus 2.0
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Bouwkundecup
In tegenstelling tot vorig jaar, waren de weergoden ons dit jaar iets minder
gunstig gezind. Toch konden de sporadische regendruppels geen roet in
het eten gooien van hét voetbalevenement van het jaar: de bouwkundecup.
22

1

Twee voetbalveldjes en een tent met hotdogs en drank, meer heeft een
bouwkundig ingenieur niet nodig om zich een namiddag uit te leven. Om
13h werd de aftrap gegeven voor de poulefases, waarin telkens wedstrijden
van 3 tegen 3 gespeeld werden.
De 16 teams begonnen gretig aan de wedstrijden. De twee beste teams uit
de poulefases stootten door naar de kwartfinales. Hierin toonden AceHigh,
Team Awesome, Guess Who’s Back en FC TikTak zich ijzersterk.
In de halve finale won Guess Who’s Back relatief gemakkelijk van AceHigh
met 12 doelpunten tegen 4. Ook Team Awesome toonde zich te sterk voor
FC TikTak en wist met een 4-3 overwinning door te stoten naar de finale.

1. Team Awesome
2. Guess Who’s Back
3. AceHigh
4. FC TikTak

Guess Who’s Back is het team rond de winnende spelers van de
bouwkundecup vorig jaar. Helaas strandden ze dit jaar in de finale tegen
een dominant Team Awesome.
Pablo ‘Messi’ Van Autryve, Wouter ‘De Rots’ Vantornout en Gilles ‘De
Muur’ Van Staen wisten zo met een 4-2 score hun eerste Bouwkundecuptitel
binnen te halen en namen met veel trots de gouden schoen in ontvangst.
Ook de vrouwenploeg Cheerleaders in Action kreeg een medaille voor hun
doorzettingsvermogen.
Al bij al was het weer een topeditie. Hopelijk zijn jullie volgend jaar even
talrijk aanwezig!
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Wat ben je van plan nu je doctoraat is beëindigd? Waar zou je gaan werken?
Ik ben beginnen werken bij Interbeton als assistent kwaliteitsingenieur
(AKI). Momenteel ben ik nog volop in opleiding om meer praktijkervaring
op te doen. In de toekomst zal ik ervoor zorgen dat de kwaliteit van het
beton steeds excellent is en bij elke verandering de juiste aanpassingen
doorvoeren in de recepten om onze klanten tevreden te houden.
Op de koffie bij

Farid Van Der Vurst

Met welk tekenfilmpersonage associeer je jezelf het meeste?
Met Reetman van Jeroom. Als ik naar het toilet ben gegaan, blijf je er ook
beter weg voor enkele weken.
Wat is je lievelingsbier?

Wat was je lievelingsvak?
Ik heb het meeste genoten van risicoanalyse. Robby (prof. Caspeele) kan
zeer goed lesgeven en ik vond het wel wijs om Excel eens te laten crashen
met al die Monte Carlo simulaties.
Wat was je minst favoriete vak?

Tijdens mijn doctoraat heb ik niet enkel grote ontdekkingen gedaan in
het onderzoek naar beton, maar ook de Ricara uitgevonden. Als je in een
trappistenglas op een bodempje van Ricard een blik cara giet, krijg je een
cocktail met een goudgele kleur. De combinatie van de smaak van anijs
en de bitterheid van het bier zorgt voor een orgasme van genot tijdens het
drinken. Echt een aanrader voor tijdens warme zomeravonden.

Communicatiewetenschappen. Dat waren twee proffen, waarvan een de
meest saaie ppt presentaties ooit gebruikte. Met van die gigantische blokken
tekst in een veel te klein lettertype. Zo iemand moet mij niet leren hoe ik
moet communiceren.

Voor wie of voor wat mogen we je om 6u ’s ochtends uit je bed halen?

Wat is je mooiste herinnering aan je studententijd?

Wat is het geheim voor je succes?

In de namiddag gaan chillen in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Met een
zakje chips, aangenaam volk, een frisbee en de nodige hoeveelheid pintjes.
En dan maar gezellig gore praat tegen elkaar vertellen.

Mijn succes??? Misschien is goede om te leven met de volgende
ingesteldheid: “Aanvaard wat je niet kan veranderen en verander wat je niet
kan aanvaarden”. Ik ben niet iemand die continu zit te klagen over details of
dingen die er niet toe doen, maar als ik wil dat iets verandert zal ik daar wel
100% voor gaan en het ook realiseren. En natuurlijk nooit vergeten om af
en toe de tijd te nemen om een pintje te gaan drinken met mijn vrienden.
Kwestie van regelmatig wat stoom af te laten tussendoor.

Wat is je mooiste herinnering aan je periode als doctoraatsstudent?
De zotte feestjes met de Magnel party crew, de vaste groep van
doctoraatsstudenten met wie recepties wel eens uit de hand kunnen lopen.
We hebben zalige momenten beleefd.
Pagina 24

Als je vliegtuigtickets + een safari in Zuid Afrika geboekt hebt mag je me
bellen. Dat zou ik echt nog willen zien in mijn leven.
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Voor de vrouwelijke fans, wat is je favoriete openingszin?
“Je stinkt, zullen we douchen?”
Hoe ziet een wereld zonder beton er voor je uit?
Een ware hel. Alle bruggen zouden instorten en we zouden overspoeld
worden door de enorme hoeveelheden cement die niemand nog kan
gebruiken. Na enkele jaren zou de mensheid stikken in dit stof.
Wat is je favoriete quote?
Beter een gat in je cultuur dan een cultuur in je gat.
Wat zijn je hobby’s?
Zwemmen, op mijn vriendin zitten, strijken en uitstapjes met vrienden. Dit
klinkt redelijk lame, maar mijn dagen zitten echt wel goed gevuld. Ik wou
dat ik meer tijd had.
Wat was/is je favoriete Poutrixactiviteit?
De Poutrix quiz met de beruchte drankprijs natuurlijk. De combinatie van
drinken, u volsteken met croques, en toch nog de juiste antwoorden geven
is niet eenvoudig.
Graag danken wij Farid voor het interview en wensen wij hem veel
succes met het verder uitbouwen van zijn carrière!
Jonas

Even de clark volgooien met zelfgemaakte waterstof
#TrotseIngenieur #EigenzinnigInnovatief
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Bij Colruyt Group zoeken we voortdurend innovatieve oplossingen.
Jonas kan al zijn creativiteit kwijt in een uniek project om
vorkheftrucks op waterstof te laten rijden. Ben jij ook zo eigenzinnig
innovatief? Dan ben jij misschien wel één van de pas afgestudeerde
burgerlijk ingenieurs die we bij Colruyt Group zoeken.

Ook zin om anders te werkern?
Surf naar jobs.colruytgroup.com
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Spelletjes

Bouwling

O

p 21 februari vond een ietwat sportievere activiteit van Poutrix
plaats: de jaarlijkse Bouwling. De activiteit was naar goede
gewoonte in enkele minuten volledig volzet, dus het beloofde een
onvergetelijke avond te worden.
Alhoewel het gerstenat niet bevorderlijk werkte voor de prestaties, slaagde
begenadigd bowler Jérôme Risack er toch in het record van Timothy
Vervaet te breken door maar liefst vier opeenvolgende strikes te werpen.
Take that, Timothy!
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Werfbezoek Jan De Nul Group

Werfbezoek Jan De Nul Group

Op woensdag 3 mei 2017 sloot Poutrix zijn activiteitenjaar af met een
werfbezoek van Jan De Nul. Daarvoor selecteerde de Aalsterse baggeraar
voor ons de havenuitbreidingswerken in Calais.

De omvang van het project, alsook de indrukwekkende machines die er
aan het werk waren, maakten van dit werfbezoek een waardige afsluiter
voor ons activiteitenjaar.

Ook onze buschauffeur was in zijn nopjes, en had zijn mooiste pak
aangetrokken om onze groep naar de Holiday Inn in Calais te voeren. We
werden er onthaald met een warm drankje, enkele koffiekoeken en een
inleidende presentatie over het project.
Zoals reeds vermeld, betreft het project de uitbreiding van de haven van
Calais. De cutterzuiger Fernao De Magalhaes baggert er in de toekomstige
vaargeul, en pompt het gebaggerde materiaal via een pijpleiding naar wal.
Daar wordt het materiaal verspreid en verdicht. Zo wordt de nodige diepte
in de vaargeul gegarandeerd en wordt land gewonnen voor de nieuwe
haven. Gelijktijdig wordt de constructie van de breakwater verdergezet.
Onze groep werd gesplitst in twee kleinere groepen. In de voormiddag
bezochten wij eerst de cutterzuiger. Sander Franco, die voor velen geen
onbekende is, is er uitvoerder aan boord, en voorzag ons van de nodige
informatie rond het baggeren en het verpompen van het gebaggerde
materiaal. Bovendien is de cutterzuiger Fernao De Magalhaes Jan De Nul’s
tweede grootste cutterzuiger. Het zal dan ook niemand verbazen dat het
bezoek aan deze cutter toch wel het hoogtepunt van dit werfbezoek was.
Ondertussen bezocht de tweede groep het stort, waar het gebaggerde
materiaal wordt afgezet en verdicht. Ook de constructie van de breakwater
konden we nu eens met onze eigen ogen van dichtbij gaan bekijken.
Rond 13u kwamen we allemaal terug samen in een restaurant in het
centrum van Calais. Na genoten te hebben van een Franse hamburger
keerden de groepen de rollen om.
Pagina 32

Pagina 33

Poutrixreis Deel 2 - Montréal
Na een korte vlucht vanuit Chicago van nog geen 2 uurtjes kwamen we ’s
avonds laat toe op Montréal Airport. Nog een korte busrit en we bereikten
het hostel in het centrum van Montréal. Na deze lange dag was iedereen
moe en kropen de meeste vroeg onder de wol.
De volgende morgen was iedereen al vroeg wakker, klaar voor een nieuwe
dag. Op maandag 3 april stond namelijk een heuse bergwandeling op het
programma. Na een busrit van een dikke 100km arriveerden we aan het
natuurpark: Mont Tremblant. In dit pittoreske dorpje kan je ’s winters
ook komen skiën, maar wij waren er om te wandelen. Na 15 minuutjes
wandelen hadden we al snel door dat we niet op het juiste pad zaten, maar
door het goede oriëntatievermogen van enkelen onder ons vonden we al
snel het correcte wandelpad. Na veel vallen en ploeteren door de sneeuw
bereikten de meesten van ons de top waar een adembenemend uitzicht ons
stond op te wachten. Na een stevige lunch konden we nog genieten van de
prachtige rit naar beneden met de panoramische gondels.
Na deze wandeling zijn we terug naar het hostel gegaan om te genieten van
een welverdiende douche. Hierna trokken we voor het eerst Montréal in.
Tijdens het avondeten genoten sommigen van de plaatselijke specialiteit:
Poutine. Een mengeling van frieten en kaas gedrenkt in jus of zoals velen
onder ons het zouden noemen: een Julienke zonder vlees.
Woensdag 4 april vertrokken we na ons ontbijt dan ook naar de École
Polytechnique de Montréal, de plaatselijke ingenieursfaculteit. Hier kregen
we eerst twee zeer interessante lezingen over UHPC en de implementatie
van dit beton in een plaatselijke voetgangersbrug die recentelijk werd
gebouwd. Na deze lezing kregen we de kans om het laboratorium van de
plaatselijke faculteit te bezoeken, waar zeer indrukwekkende uitrusting
stond waarmee dynamische testen kunnen uitgevoerd worden. Als afsluiter
kregen we een korte rondleiding van een brug die kort voordien was
gebouwd in samenwerking met de universiteit.
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Poutrixreis Deel 2 - Montréal
Na het universiteitsbezoek gingen we terug naar het centrum van
Montréal waar we na het middagmaal een stadswandeling deden door
dit oude centrum. We begonnen deze wandeling met een bezoek aan de
indrukwekkende Notre-Dame Basiliek. Deze kerk staat bekend om zijn
prachtige interieur en zijn speciale ruiten. Na dit bezoek wandelden we
verder in de gietende regen, onder andere langs het oude justitiepaleis en het
stadhuis. Over elk belangrijk gebouw had iemand iets opgezocht waardoor
we allemaal iets slimmer terugkwamen van de wandeling. Na deze natte
middag werd de ondergrondse stad opgezocht om even droog op adem te
komen van alweer een drukke dag. Avondeten deden we die avond in een
typisch Pools restaurant onder begeleiding van live pianomuziek.
De dag erna moesten we vroeg uit de veren om een van de grootste werven
van Montréal te gaan bezoeken. Het bezoek aan pont Champlain begon
met een presentatie over de indrukwekkende werf. Hierna hadden we de
kans om 2 grote delen van de werf te bezoeken. De eerste was een van
de pijlers van de brug die op dat moment onder constructie. Vervolgens
gingen we naar een ander deel waar we een mooi uitzicht hadden over een
groot deel van de werf.
Na een snel middagmaal namen we de metro naar een nieuw stukje Montréal
waar in 1967 de olympische spelen werden georganiseerd. Hier kregen we
een bouwkundig getinte rondleiding van het olympisch stadium, bekend
om zijn speciale architectuur. Na dit bezoek gingen we iets eten en besloten
we voor de laatste avond in Montréal het plaatselijke nachtleven iets beter
te leren kennen.
Na een korte nacht stond iedereen klaar om aan de laatste dag te beginnen:
een wandeling naar het hoogste punt van Montréal waar we een panoramisch
zicht zouden krijgen van de stad met zijn skyscrapers. Bij onze eerste stap
uit het hostel echter begon het pijpenstelen te regenen. Hierdoor moesten
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Poutrixreis Deel 2 - Montréal
we na slechts 2 kilometers de wandeling stopzetten en gingen we naar de
Biosphere, een museum toegewijd aan de natuur dat zich in een dome
bevindt ontworpen door Buckminster Fuller.
Na dit bezoek sloten we de reis af met een snelle hap waarna we de bus
namen naar de luchthaven. Na een korte nacht op het vliegtuig kwamen we
toe in Zaventem waar iedereen, na een uitgebreid afscheid, de trein nam
richting thuis.
~ The End ~
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Graag bedanken wij al onze sponsors!

Dankzij hen kunnen we jullie elk jaar opnieuw een
waaier aan interessante activiteiten aanbieden!

Testimonials

Stijn De Bruyn
Ingenieur HVAC bij Arcadis
Afgestudeerd juni 2013
Dat ik zou beginnen bij een onderzoeksbureau zoals Aracadis, dat stond al
vast vanaf de start van mijn studie. Bij Arcadis kan een ingenieur bouwkunde
starten als stabiliteitsingeneur, hydraulisch ingenieur, projectingenieur,.. Ik
ben blij dat ik voor de uitbouw van mijn carrière de richting HVAC heb
gekozen. HVAC technieken is jong, dynamisch en nodigt uit tot out-of-the
box thinking. Leergierigheid is hierbij een echte plus.

De projecten bij Aracadis zijn zeer breed. Zo heb ik al meegeholpen aan
appartementen, een kleuter- en lagere school, kantoorgebouwen voor KBC
en een datacenter. Het zijn boeiende projecten die je op dagdagelijkse basis
uitdagen naar meer. Het verlangen naar grotere projecten wordt gevoed en
je weet dat ze met meer ervaring binnen handbereik liggen.
Het meest trots ben ik op het project omtrent de kleuter- en lagere school.
Dit is het eerste project dat ik helemaal alleen heb uitgewerkt. Het goede
aan Arcadis is dat ik ook de uitvoering van het project mee kan opvolgen.
Af en toe bezoek ik een werf om te kijken wat ze doen met mijn tekeningen
en aanbevelingen. Gelukkig maar, want alle dagen aan mijn bureau zitten
zou niets voor mij zijn.
Ben je op zoek naar een job met kansen? Een job met
ontwikkelingsmogelijkheden zowel in binnen- als buitenland? Kijk dan
zeker eens op de jobpagina van Arcadis: www.jobsarcadisbelgium.be. Wie
weet word jij dan wel binnenkort mijn collega!

Waarom ik voor Aracadis gekozen heb? Omwille van de aangename
bedrijfscultuur en de verschillende groeimogelijkheden. Bij Arcadis
hebben we een moderne visie op werken. Er wordt gewerkt met flexibele
werktijden en ook thuiswerk is niet vreemd. Er heerst een professionele en
informele sfeer die enkel maar versterkt wordt door het ‘open-up’ principe.
Niemand heeft een vast bureau waardoor het gebeurt dat je plots collegiaal
naast je leidinggevende zit en met hem een babbeltje doet.
Mijn team zelf zit in Gent, maar het gebeurt dat ik voor een meeting naar
een andere vestiging ga. Arcadis streeft naar een papierloze omgeving
waardoor dit zonder problemen verloopt. Je hebt alle nodige documenten
altijd bij de hand en er staat overal een bureau voor je klaar. Alle vestigingen
liggen vlakbij het station en zijn bijgevolg ook makkelijk te bereiken.
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Mathieu Putman
Projectingenieur bij BM Engineering
Afgestudeerd juni 2014
Dag burgies,
Tijdens mijn studies voor burgerlijk ingenieur optie ‘dredging and
offshore’ aan de UGent, liep ik stage bij een studiebureau. Toen al raakte
ik overtuigd dat dit de juiste werkomgeving voor mij was. Nadat ik in juni
2014 afstudeerde, solliciteerde ik bewust bij middelgrote bureaus, waar
je iedereen persoonlijk kent en een hechte groepssfeer centraal staat. Uit
enkele sollicitaties kreeg ik het beste gevoel bij BM Engineering. Ik ging er
aan de slag als projectingenieur.
Tijdens mijn eerste maanden kreeg ik de kans om mee te werken op de
afdelingen stabiliteit en civil engineering. Op de afdeling stabiliteit deed
ik zowel enkele kleine voorstudies van woningen als de volledige studie
van een nieuw schoolgebouw in Kortrijk. Na enkele maanden richtte ik
me volledig op de afdeling civil engineering, aangezien dit me het meeste
aansprak en ik hierin sterk geïnteresseerd ben. Steven, de eerste juniorvennoot van het bedrijf, is mijn rechtstreekse begeleider.
Aanvankelijk focuste ik me vooral op kleine onderdelen van grote projecten,
om zo de knepen van het vak onder de knie te krijgen. Dit ging voornamelijk
over het berekenen van platen en wanden van ondergrondse constructies,
funderingsplaten van technische installaties, kleinere gebouwen en het
opstellen van meetstaten met bijhorende lastenboeken. Zo mocht ik al vrij
snel meehelpen aan het project ‘Tunnel Wienerberger’ in Rumst. Na het
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aanbestedingsdossier te hebben opgemaakt, hielp ik bij het berekenen en
opmaken van de wapeningsplannen voor de nieuw te bouwen fietstunnel
aan de Rupel en de grote tunnel voor dumpers. Samen met Steven volgde
ik ook de uitvoering van de eerste fase van de werken op. We woonden
de werfvergaderingen bij, keken de uitgevoerde wapening op de werf na,
controleerden de maandelijkse vorderingsstaten en volgden het financiële
plaatje op.
Mijn takenpakket werd steeds gevarieerder. Zo ontwerpt de afdeling
civil engineering ook parkings en wegen inclusief de nodige rioleringen,
en ontwerpen en berekenen we waterdichte betonnen constructies en
kaaimuren. Ook aan de bouw van nieuwe tankterminals met bijhorende
infrastructuur en piperacks in de haven van Antwerpen werken we mee,
naast tal van andere projecten, zowel in de publieke als de private sector. Bij
elk project zijn we van a tot z betrokken: we stellen het aanbestedingsdossier
op, maken de uitvoeringsplannen waarbij we de tekenaars aansturen en
volgen daarna de werken tot en met de oplevering.
Kortom, projectingenieur bij BM Engineering is een boeiende en
afwisselende job met een grote variatie in projecten, waarbij we telkens
streven naar de meest economische, duurzame en innovatieve oplossing.
Wil je meer weten over mijn job als projectingenieur civil engineering
bij BM Engineering? Aarzel dan niet op mij een mailtje te sturen via
mp@bmengineering.be! Neem een kijkje op onze nieuwe website www.bmengineering.be - en laat je inspireren door onze diverse projecten!
Veel succes!
Mathieu

stabiliteit ▪ technieken ▪ projectmanagement ▪ civiel
Knapenstraat 5, 8800 Roeselare, Belgium
T. +32(0)51 20 06 65 F. +32(0)51 22 76 31
E. info@bmengineering.be
www.bmengineering.be

Testimonials

ir. Kirsten Dekoning
Junior Calculator bij AB
Afgestudeerd juni 2014

Toen ik afstudeerde wist ik nog niet precies welke job ik wou doen. Wel was
ik op zoek naar een functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheden.
Via via vernam ik van een ex-UGent studente, dat AB, dat deel uitmaakt
van Eiffage Benelux, een goede werkgever is waar je zeker je kansen krijgt.
Bovendien had ik van AB een aantal mooie werven gezien, waaronder de
nieuwe stadsbibliotheek aan de Waalse Krook in Gent.
Ik solliciteerde via de website van Eiffage Benelux, en werd al snel
uitgenodigd voor een gesprek bij AB. Eén gesprek later tekende ik mijn
contract en wist ik dat ik in september kon starten!
Ik ben toen intern begonnen, in de offertedienst. Achteraf bekeken was
dit zeker een voordeel; je leert het bedrijf en haar processen en ook je
collega’s van de diverse afdelingen vlot kennen. Dankzij een uitgebreid
onthaalprogramma en de nodige opleidingen verliep de overgang van
studeren naar werken bijzonder vlot. Bovendien organiseren zowel AB
als Eiffage regelmatig sportactiviteiten
waar ik graag aan deel neem. Zo nam
ik in mei deel aan de Course Eiffage du
viaduc de Millau, een loopwedstrijd over
de beruchte viaduct die door de groep
Eiffage gebouwd werd. Een leuke manier
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om je collega’s vanuit een andere hoek te leren kennen.
Na een half jaar op de offertedienst kreeg ik de kans om één van de dossiers
die ik in aanbesteding had gecalculeerd, mee te gaan uitvoeren. De ideale
gelegenheid dus om ook eens daarbuiten te ervaren hoe dit in zijn werk
gaat!
Intussen werk ik sinds het voorjaar van 2016 opnieuw in de offertedienst en
heb ik alweer een aantal mooie projecten “binnen gehaald”. Ik doe de functie
van calculator graag omdat het veel variatie brengt; om de paar weken werk
je aan een nieuw dossier. Bovendien hou ik van het competitieve aspect van
de job. Je doet er alles aan om dat dossier binnen te halen ondanks de harde
concurrentie. Je hebt harde deadlines die je moet respecteren, waardoor
je af en toe wel een tandje moet bijsteken en tot in de late uurtjes moet
werken, maar als je dossier er bij de bouwheer dan als beste uitkomt, en je
bedrijf dit project mag uitvoeren vormt dit een mooie beloning voor het
geleverde werk.
Ik kan AB en Eiffage Benelux aanraden aan iedereen die op zoek is naar een
leuke, afwisselende job binnen een gezonde bedrijfscultuur, waar je de kans
krijgt om te bewijzen wat je waard bent.
De know-how en financiële draagkracht van de grote Franse bouwgroep
Eiffage, gecombineerd met de middelgrote omvang (200 werknemers)
van het bedrijf waar ik voor werk, maken voor mij van AB een heel leuke
werkgever waar ik hopelijk nog lang voor mag werken!
www.eiffagebenelux.be
www.antwerpsebouwwerken.be

A Passion for Knowhow
Ontdek al onze vacatures op www.eiffagebenelux.com

ir. Thijs Lanckriet (30)
Project Ingenieur Coastal & Estuarine Process bij IMDC

ir. Toon Goormans (33)
Ingenieur Adviseur Navigation and Design bij IMDC

Ik ben in 2009 afgezwaaid aan de UGent als burgerlijk ingenieur bouwkunde.
Meteen daarna ben ik de plas overgestoken om aan de University of Delaware
(USA) een doctoraat te beginnen in Ocean Engineering. Gedurende vijf
jaar heb ik er onderzoek verricht naar sedimenttransport en turbulentie op
zandstranden, dit inclusief heel wat avontuurlijke meetcampagnes op het
strand.

Na mijn studies burgerlijk bouwkundig ingenieur (optie civiele techniek) aan
de KU Leuven, en gebeten door ‘water’, wist ik zeker dat ik mijn professionele
carrière wilde uitbouwen in deze sector. Gelukkig kon ik bij IMDC aan de
slag! Ik mocht vrijwel meteen meewerken aan een grootschalig project van
het Gentse architectenbureau BAR om overstromingen in het noorden van
Namibië tegen te gaan: Oshakati Flood Protection. Ik was betrokken bij het
volledige proces: van hydrodynamische modellering - wat nog nooit eerder
gebeurd was in het betreffende gebied- over hydraulisch ontwerp van de
structuren tot detailontwerp en voorbereiding van de werken. Ik mocht
regelmatig afreizen naar het projectgebied, voor terreinbezoeken en overleg
met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Deze werken uitvoeren in
een land met een andere cultuur vond ik heel boeiend en avontuurlijk!
Naast internationale opdrachten, werken we uiteraard ook veel in België.
De Schelde, de Maas, het Albertkanaal maar ook onbevaarbare waterlopen
worden bij ons bestudeerd. Zo gebeurt het dat je op een project werkt dat
bij wijze van spreken in je achtertuin ligt!

In 2014 heb ik mijn doctoraat afgerond en ben ik als project ingenieur
begonnen bij IMDC waar ik nog steeds aan de slag ben. Ik hou van de
afwisseling die mijn job me biedt: de ene week simuleer ik via numerieke
golfmodellering de impact van een superstorm op een zeedijk en de andere
week voer ik de data-analyse uit van een meetcampagne over de opwoeling
van slib in de dokken van de haven van Antwerpen. Het internationale
karakter van onze projecten maakt het interessant; mijn volgende project
kan net zo goed over de Leie als over de Indische Oceaan gaan.
IMDC is een rasecht kennisbedrijf. We hebben nauwe contacten met
universiteiten en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland, en
proberen zo de brug te vormen tussen de onderzoekswereld en de praktijk.
Die focus op wetenschappelijke innovatie, om dieper te graven dan het
doorsnee studiebureau, gaf voor mij de doorslag om te voor IMDC te
kiezen na mijn doctoraat. Ik krijg ook de kans om voortdurend bij te leren,
zowel van meer ervaren collega’s als door deel te nemen aan opleidingen en
congressen.
Als ik één tip mag geven: kies voor een job bij een bedrijf waar de sfeer
voor jou goed aanvoelt. Elk bedrijf heeft zijn eigen sfeer op de werkvloer en
aangezien je vele uren/dagen/jaren op je job zal doorbrengen is het belangrijk
dat je je er thuis voelt. Bij IMDC zijn we een groep mensen die gebeten
zijn door water, en we halen veel voldoening uit de inhoudelijke uitdaging
die elk project ons biedt. Daarbij is ook een sterke team spirit cruciaal, en
die bouwen we op tijdens het werk, team buildings, tafelvoetbaltornooien
tijdens de lunch, onze maandelijkse after work drink, enzovoort.
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Wat ik apprecieer aan IMDC is dat je niet in een hokje met één welbepaalde
expertise wordt geduwd. Je krijgt er de kans om aan verschillende
soorten projecten mee te werken. Zo is recent de focus van mijn job
verschoven richting ‘bevaarbaarheid’, in al zijn aspecten. Ik heb net twee
bevaarbaarheidsprojecten afgerond, in Colombia en India. Het volgende
project – op de Senegal-rivier – is ondertussen ook opgestart. Het is druk,
dat wel, maar mij hoor je niet klagen!

Voel jij de IMDC-klik? Contacteer ons gerust voor een gesprek, een stageplek
of wie weet wel je volgende job! Bezoek onze website www.imdc.be of mail
ons op jobs@imdc.be.
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Trots op het gebouw dat “jij” gebouwd hebt
ir. Bert Vanderlinde
Werfleider bij Vandenbussche NV

“Steeds omringd door ervaren en aangename collega’s”
Bert Vanderlinde : “Na het beëindigen van mijn studies Burgerlijk
Ingenieur Bouwkunde aan de Universiteit Gent ben ik gestart als werfleider
bij Vandenbussche uit Aalter. Bouwonderneming Vandenbussche NV uit
Aalter is een erkende Klasse 8 aannemer voor de bouw en renovatie van
bedrijven en residentiële gebouwen. Er heerst een aangename familiale én
collegiale sfeer binnen het bedrijf. Iedereen, zelfs de directie en de eigenaar
Dirk Vandenbussche zijn aanspreekbaar. Ook onder collega’s heerst er een
leuke losse sfeer.”

“Als werfleider ben je dus verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering
en controle van de werken. Éen van de leuke dingen van de job is dus dat je
de bouw van 0 ziet groeien tot afwerking. De voldoening is dan ook groot
wanneer het project uiteindelijk klaar is, en je trots kan zijn op een gebouw
dat “jij” gebouwd hebt. Naast het feit dat het een uitdagende én gevarieerde
job is, is het menselijk contact zeer leuk. Je bent het aanspreekpunt op de
werf voor de onderaannemers, eigen arbeiders, maar ook voor architect,
bouwheer en buurtbewoners. Iedereen en iedere dag is anders, maar dat
maakt het net zo interessant.”
“Ingenieurs moeten overal hard werken, je kan er enkel voor zorgen dat
dit dan ook gebeurt in een leuke gezonde bouwonderneming waar alle
groeimogelijkheden je aangeboden worden. In dat opzicht zit je zéker goed
bij Vandenbussche,” weet Bert Vanderlinde.

Starten onder de vleugels van een ervaren begeleider
“Als schoolverlater start je als werfleider onder de vleugels van een ervaren
werfleider. Van dag één sta je op de werf, waar je meteen kennis maakt met
je project. Gedurende de ruwbouwfase leer je iedere dag bij, want na de
theoretische studiejaren volgt de praktijk waar alles nieuw is. Eén van de
sterke punten van Vandenbussche is dat deze opleidingsperiode dan ook
gebeurt met een goede begeleiding. Dit zowel van de werfleider als van de
projectleider waarmee je samen verantwoordelijk bent voor de werf. Beiden
staan steeds paraat om te helpen, uitleg te geven, bouwdetails te ontleden,
samen oplossingen te zoeken… Daarnaast zijn er heel wat initiatieven voor
kennisuitwisseling over de verschillende werven heen. Je wordt dus zeker
niet zomaar losgelaten, integendeel, je bent steeds omringd door ervaren
én aangename collega’s.”
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iets wat de toekomst van gebouwontwerp toch sterk zal gaan beïnvloeden,
duidelijk te merken. Als beginnend ingenieur vind ik het dan ook super
om deel uit te maken van dit alles. Want geef toe, stilstaan is toch altijd een
beetje achteruit gaan. Voor iedere startende ingenieur met gelijkaardige
interesses is een studiebureau als deze zeker een aanrader.
Bart Lumen
Consultant - Design Engineer
Kort na het behalen van mijn Master Bouwkunde kon ik in een studiebureau
aan de slag als Projectingenieur Infrastructuur en Riolering. Na een aantal
maanden voelde ik echter dat dit niet de perfecte job voor mij was. Tijdens
mijn thesis ontwikkelde ik namelijk een sterke interesse voor energie en
technieken. Zo sterk dat het me niet meer los liet. Bijgevolg besloot ik dus
om mezelf te gaan heroriënteren. Mijn doel: een job passend bij mijn passie.
Hierbij kreeg ik de hulp van Whoohoo®. Zo kwam ik zo in contact met
Tractebel, het studiebureau van de groep ENGIE. En al snel ging ik aan de
slag als consultant voor Whoohoo® waar ik momenteel werk als Design
Engineer op een project bij Tractebel in de cel HVAC van de tak ‘Buildings
and Complex Structures’.
Als jonge ingenieur vind ik het vooral een eer om te kunnen werken in
een studiebureau met internationale uitstraling. De verscheidenheid aan
projecten is enorm. En het leuke is dat ik meteen overal bij betrokken word.
Het ombouwen van een elektriciteitscentrale tot een moskee, het bouwen
van een Joods badhuis en het meewerken aan grote projecten in de Haven
van Antwerpen. Het zijn slechts een aantal van de uitdagende opdrachten
waar ik een bijdrage aan mag leveren.

Je merkt het: ik heb mijn doel alvast bereikt. Elke dag opnieuw beleef ik
plezier in mijn job. En daar gaat het uiteindelijk toch om, niet?
In mijn zoektocht is gebleken dat Whoohoo® voor mij de ultieme schakel
was om mijn doel te bereiken. Zij stonden voor mij klaar met persoonlijk
advies en brachten me rechtstreeks in contact met diverse bedrijven. Als
beginnend ingenieur kwam deze ondersteuning voor mij als geroepen.
Ook voor jou bestaat de passende uitdaging. Laat het dus niet na om ook
naar jouw passie en plezier in een job te zoeken. En laat je eventueel helpen
mocht je even de weg kwijt zijn.
Veel succes!
Bart Lumen
Consultant – Design Engineer

Bij Tractebel is het eveneens sterk voelbaar dat er continu ingezet wordt op
vernieuwing. Zo is bijvoorbeeld de omschakeling naar het BIM-verhaal,
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“Kansen krijgen en grijpen”
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.

Thomas De Vogelaere
Willy Naessens Group
“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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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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Jef Pauwels studeerde in 2015 af als
Burgerlijk Ingenieur aan de UGent en
startte in augustus van datzelfde jaar als
hulpwerfleider bij Wyckaert.

Jong talent
versus
ervaring
Wyckaert is een algemene
aannemer, gevestigd in Gent,
met een 140-tal werknemers.
We zijn steeds op zoek
naar
nieuwe
talentvolle
bouwstenen
om
samen
met de aanwezige stevige
fundamenten te bouwen aan
de verdere uitbouw van de
onderneming.

Ottergemsesteenweg 415
9000 Gent
09/222 60 24
info@wyckaert.eu

Dag Jef, kan je ons vertellen waarom je voor Wyckaert als werkgever
hebt gekozen?
Ik was op zoek naar een middelgrote aannemer in de buurt
van het Gentse en had via via al veel goede dingen gehoord
over Wyckaert. Daarnaast had ik ook een goed gesprek met de
mensen van Wyckaert op de jaarlijkse jobbeurs van Poutrix. Hun
programma waarbij ik eerst praktische ervaring kon opdoen als
hulpwerfleider op de werf zelf om dan later door te groeien sprak
mij sterk aan en ik heb dan ook niet lang getwijfeld.
Hoe ervaar je de omkadering en ondersteuning vanuit Wyckaert?
Als startende ingenieur word je aanvankelijk veelal bij een
ervaren werfleider geplaatst op de werf. Je ondersteunt deze dan
zowel op vlak van voorbereiding als bij uitvoering op de werf zelf.
Dit geeft je de mogelijkheid enorm veel bij te leren op praktisch
vlak. Ook krijg je al snel vrij veel verantwoordelijkheid. Ik ben
momenteel iets meer dan een jaar werkzaam bij Wyckaert en
heb ondertussen als werfleider toch reeds gedeeltelijk zelfstandig
mijn eerste wind- en waterdichte bouw rechtgezet. Ik werd
hierbij uiteraard nog steeds uitvoerig begeleid. Samen met de
werfleider werd de dagplanning besproken, de uitvoering werd
gecontroleerd, voorbereidingen van de prefab werden overlopen
en eventuele vragen van mijnentwege werden beantwoord. Op
deze manier leer je al snel zelfstandig te werken.
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit?
Ik weet nog dat ik zelf vaak die vraag stelde tijdens jobbeurzen,
maar de waarheid is dat het cliché antwoord absoluut waar is: een
typische doordeweekse dag bestaat als werfleider gewoon niet.
En dat is ook het mooie aan de job. Elke dag is anders en is ook
grotendeels afhankelijk van de bouwfase waarin het project zich
bevindt.

Pieter Barzeele studeerde in 2007 af als Burgerlijk Ing. aan de UGent
en startte in augustus van datzelfde jaar als hulpwerfleider bij Wyckaert.
Een jaar later werd hij assistent projectleider en in 2009 werden zijn
inzet en harde werk beloont met de functie van projectleider. Momenteel
werkt Pieter aan een zeer divers project van ruim 20 mio €. Het omvat
een gedeelte restauratie, de bouw van een zorghotel, 22 appartementen,
50 woningen en een ondergrondse parking.
Hoe ervaar je de omkadering en ondersteuning vanuit Wyckaert?
Er staat een stevige en duidelijke structuur, waarbinnen
iedereen voldoende vrijheid krijgt om zijn werk te doen.
Tevens is het altijd mogelijk om bij de collega’s of technisch
directeur binnen te lopen om iets te bespreken. Er is in alle
mogelijke situaties ruimte voor overleg.
Hoe ziet een doordeweekse dag eruit?

We zijn een gezond en zeer
stabiel bedrijf, waar familiale
waarden nog hoog in het
vaandel worden gedragen.
Tevens staat kwaliteit en
klantentevredenheid op de

eerste plaats.
Een doordeweekse dag bestaat niet, de variatie maakt
de job juist leuk. Werfvergaderingen wisselen zich af
Pieter Barzeele
met overlegmomenten met onderaannemers of intern
overleg met werfleider, aankoopdienst of directie. Ook
het bestelproces van onderaannemers (offertevraag,
vergelijking aanbiedingen of varianten en contractvorming)
als voorbereiding van de uitvoering (afroepen van goederen, controle plannen) nemen een
belangrijk deel van de werkweek in. Tussendoor zijn er natuurlijk ook heel wat administratieve
taken te vervullen zoals de financiële opvolging van de werf.

Waar ben je beroepsmatig het meest trots op?
De verbouwing van blok C, E en G op de site van St. Lucas is toch wel een mooie referentie.
Dit betrof een project in bouwteam waar door een intensieve samenwerking tussen bouwheer,
architect en Wyckaert een zeer mooi resultaat is bereikt en dit binnen een uiterst strakke timing.
Ook de verbouwing van het station van Oostende verdient een speciale vermelding. Enerzijds
was dit een technisch moeilijke werf binnen in een geklasseerd gebouw. Anderzijds was ook de
administratieve afhandeling met de bouwheer niet evident. Dit was een zeer goede leerschool
voor het verdere verloop van mijn loopbaan.
Wat is je meest memorabele moment bij Wyckaert?
De eerste oplevering die ik mocht meemaken, van de werf Volvo Cab Trim, werd beklonken met
een ballonvaart over de site van Volvo, in het gezelschap van de bouwheer. Het overschouwen van
mijn eerste werf vanuit de lucht was een onvergetelijke ervaring.

