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Het openingswerfbezoek van dit semester was naar 
de werf van Quantum Building van Groep Van Roey.  
Deze werf is gelegen aan Dampoort dus zijn we met de 
fiets deze unieke werf gaan bezoeken.  Dit is een werf 
met een BREEAM Excelent label, dat niet alleen regels 
oplegt met betrekking tot de locatie en ontwerp van het 
gebouw, maar ook aan de manier van bouwen. Zo moet 
het afval tot een minimum beperkt worden en moet er 
een duidelijke communicatie naar de buurt toe zijn over 
de mogelijke hinder die ze kunnen ondervinden.

Deze werf was reeds in afwerkingsfase toen we hier langskwamen en we kregen 
dus uitleg over de verscheidene technische installaties. Dit ging van de levenslijn 
boven op het dak tot de verwarmings- en ventilatie-installatie in de kelder en 
alles ertussen. Zo werd er uitgelegd hoe afdichtingen aangebracht worden, hoe 
de vloer opbouw in elkaar zat, hoe het kantoor naar de wensen van de klant 
ingericht kan worden et cetera.

Van Roey
openingswerfbezoek

Ook stond de kraan nog steeds centraal in 
het gebouw. Deze kraan ging in de loop 
van volgende week verwijderd worden. 
Deze desinstallatie bracht de nodige 
problemen en uitdagingen met zich mee, 
zeker doordat de voet van de kraan in 
de garage stond en deze geheel door het 
atrium naar buiten moest gehesen worden. 
De pendelaars onder jullie weten dat dit 
niet het enige kraanprobleem op deze werf 
was, maar dat terzijde!

We willen graag Groep Van Roey bedanken voor deze interessante rondleiding 
en voor het beantwoorden van al onze vragen.

Van Roey
openingswerfbezoek



40
Poutrix 10.1

41
Poutrix 10.1

Op maandag 19 oktober was het weer zover: het jaarlijkse werf- en bedrijfsbezoek 
aan Willy Naessens.  Ondertussen een vaste waarde op de Poutrix agenda, en 
ook dit jaar werden we met open armen ontvangen.

› Werf Landegem

Rond de middag vertrokken we met een goed gevulde bus richting Landegem, 
waar een nieuw KMO-gebouw geplaats wordt. Eenmaal aangekomen op de werf, 
werden drie groepen gevormd, die elk afzonderlijk een rondleiding kregen. Er 
werd uitleg gegeven over de gevelpanelen, die gemaakt waren van uitgewassen 
prefab beton met speciale granulaten uit Scandinavië. De panelen waren ofwel 
wit ofwel zwart, maar omdat soms nog donkere granulaten in de menger kunnen 
achterblijven, zie je in de witte panelen nog hier en daar zwarte steentjes. Deze 
worden achteraf manueel verwijderd of overschilderd. 

Het gebouw is opgebouwd uit verschillende units, die later afzonderlijk verhuurd 
zullen worden, meestal aan kleinere bedrijven die nog niet over voldoende 
kapitaal beschikken om zelf een gebouw te zetten. Typisch aan projecten als 
deze is dat de huurders vaak zelf nog extra eisen stellen, waardoor tijdens de 
ruwbouw soms nog wijzigingen aan de bouwplannen doorgevoerd worden.
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Willy Naessens 
werfbezoek

› Prefabfabriek Concreton

Rond 15u kwamen we aan bij de prefabfabriek Concreton, gevestigd in 
Geraardsbergen. Het bedrijf is gespecialiseerd in gewapende/voorgespannen 
liggers en balken en maakt deel uit van de Willy Naessens Group. Doordat de 
groep vele productiebedrijven zelf in handen heeft, verloopt de kwaliteitscontrole 
en communicatie gemakkelijk.  Vroeger werden hier ook betonnen trappen 
gemaakt, maar nu wordt dit  gedaan door een ander gespecialiseerd bedrijf. Ook 
deze keer werd de groep gesplitst, waarna we onze rondleiding begonnen. 

De lange fabriekshal toont mooi 
de opeenvolgende stappen die 
doorlopen worden bij het maken 
van een prefab balk. Eerst wordt 
de wapening geknipt en worden 
de wapeningsbeugels gemaakt. 
Daarna wordt alles aan elkaar 
gelast tot wapeningskorven. Wat 
verder in de fabriek zagen we de 
verstelbare metalen bekistingen 
en een houtzagerij voor de 
bekistingen. Deze zijn bijvoorbeeld nodig als er achteraf aan een ligger nog een 
console gegoten wordt. Achteraan in de fabriek staat de betoncentrale, waar het 
zelfverdichtend beton geproduceerd wordt. 

Willy Naessens 
werfbezoek
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› Hoofdzetel Wortegem-Petegem

Om de dag in stijl af te sluiten, werden we ’s avonds verwelkomd in het 
hoofdkantoor. Eerst kregen we wat uitleg over het gebouw, daarna werd ons 
een drankje aangeboden. Ook aan onze eetlust was gedacht: buiten stond een 
frietkraam waar iedereen frieten, een frikandel en een saté kreeg. Tot slot konden 
we in de grote hal van het gebouw naar de film Drive kijken, of ons amuseren 
in de ontspanningsruimte met een pooltafel, PlayStation, pingpongtafel ... Willy 
hebben we jammer genoeg niet gezien, maar gelukkig stond er een grote foto 
van hem aan de inkom. Als kers op de taart kregen we nog een goodybag mee 
voor we terug naar Zwijnaarde vertrokken. 

Willy Naessens 
bedrijfsbezoek
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Op dinsdag 27 oktober 2015 organiseerde Poutrix een tweedelig werfbezoek 
in samenwerking met Artes Group. De Artes Group is een bouwbedrijf actief 
over heel België in zowel de burgerlijke bouwkunde, de waterbouwkunde als 
renovatieprojecten. Om de diversiteit aan huidige projecten binnen de Artes 
Group te tonen, omvatte het werfbezoek zowel een werf uit de waterbouwkunde 
als de burgerlijke bouwkunde. 

De eerste werf die bezocht werd tijdens het werfbezoek betrof de hernieuwing 
van een kaaimuur aan de Scheldekaaien te Antwerpen Rechteroever. Ter plaatse 
kregen we de deskundige uitleg van de projectingenieur bij Artes over de situatie 
op de werf. De voormalige activiteiten op Mexiconatie zorgden ervoor dat de 
oude kaaimuur - een gemetste constructie bovenop een stalen caisson - door de 
getijdenwerking van de Schelde niet langer stabiel stond op de onderliggende 
kleilaag. Dit probleem zal verholpen worden door het bouwen van een combi-
wand die als nieuwe kaaimuur dienst zal doen. In normale omstandigheden zou 
de combi-wand gewoon voor de oude kaaimuur kunnen worden geheid, maar 
van het Antwerpse bestuur moet de nieuwe constructie op exact dezelfde locatie 
komen als waar de oude kaaimuur stond. De oude muur uit metselwerk moet 
daardoor volledige worden afgebroken om de combi-wand te kunnen heien. De 
afbraak van de oude muur gebeurt in verschillende fases en moet heel zorgvuldig 
gepland worden aangezien bij afbraak van de muur de bouwput onder water 

Artes 
werfbezoek

komt te staan door de getijdenwerking van de Schelde. Om het huidige uitzicht 
van de Scheldekaaien zoveel mogelijk te bewaren, wordt er over de combi-wand 
een kesp uit prefab beton geplaatst, vervaardigd met een structuurbekisting 
en gekleurd om het uitzicht van de oorspronkelijke blauwe hardsteen zoveel 
mogelijk na te bootsen. 

Na de werf aan de Scheldekaaien reden we met de bus door naar Brugge waar 
een bezoek gepland stond aan het KULAB waar Artes momenteel een nieuwe 
campussite aan het bouwen is in opdracht van de KU Leuven. We kregen er 
uitleg van de plaatselijke projectingenieur over de stand van zaken op de 
werf. Zo wordt er op de werf een speciaal type stalen kolommen - Geilinger 
kolommen - voor het eerst gebruikt. Dit type stalen kolommen kunnen enkel 

axiale belastingen overbrengen 
en geen momenten. Voorts had 
de architect van het gebouw de 
wens om het beton zichtbaar te 
laten aan de binnenkant en niet 
verder af te werken, waardoor 
er zeer zorgvuldig moet worden 
gewerkt bij het bekisten, 
storten en ontkisten van de 
betonnen muurpanelen. Aan 
de buitenkant van het gebouw 
worden prefab gevelpanelen 
opgehangen. 

Dit tweedelige werfbezoek in samenwerking met de Artes Group was een zeer 
boeiende activiteit die verschillende aspecten van de bouwkunde uitlichtte, 
waardoor alle aanwezigen hun gading erin vonden. Onze oprechte dank aan de 
Artes Group voor deze mooie gelegenheid!

Artes 
werfbezoek
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Op woensdag 4 november vond onze jaarlijkse 
bouwkundebeurs plaats. Dit jaar waren we 
toe aan onze zevende editie, opnieuw in de 
stijlvolle banketzaal van het ICC. Op deze 
mooie locatie was de crème de la crème van 
de Belgische bouwwereld vertegenwoordigd. 
Er waren 20 bedrijven aanwezig, waaronder 
studiebureaus, baggeraars, aannemers tot 
zelfs de bouwafdeling van een retailketen. 

Met enige trots verwelkomden we ook onze eerste buitenlandse sponsor op 
onze jobbeurs, die zelfs speciaal uit Abu Dhabi kwam overgevlogen. Dit is toch 
een uitstekend bewijs van de reputatie van onze burgerlijk ingenieurs in het 
buitenland.

De avond begon met een speech van de voorzitter en vice-voorzitter. Nadien 
was er de grote aankondiging van de Poutrix jaarreis. Enkele gezichten fleurden 
enthousiast op bij het horen van de reis naar Dubai, Abu Dhabi en Doha. 
Nadien kon de beurs echt van start gaan en konden de bedrijven zich voorstellen 
aan de hand van een presentatie. Tegelijkertijd vuurden een honderdtal 
masterstudenten hun vragen af op de aanwezige bedrijfsvertegenwoordigers 
bij hun kleurrijk aangeklede standen. Zo kon je onder andere op een virtuele 
werf wandelen dankzij een hoogtechnologische 3D-bril, een primeur die op de 
bouwkundebeurs voor het eerst werd uitgetest.

Bouwkundebeurs

Aangezien er zowel HR-managers als ingenieurs aanwezig waren, konden 
vele persoonlijke vragen beantwoord worden. Zo kregen vele sponsors vragen 
over het takenpakket van een ingenieur, de werking van het bedrijf of waar en 
wanneer ze kunnen solliciteren voor een job of een stage. Ook dit jaar zullen 
er weer veel laatstejaars afstuderen en op zoek gaan naar de job van hun leven, 
hopelijk heeft deze avond hen een stap dichter bij hun favoriete bedrijf gebracht.

De avond werd afgesloten met een heerlijke walking dinner. Het was weer 
een succesvolle, leerrijke en aangename avond. Bedankt aan alle studenten, 
bedrijven en medewerkers om dit mogelijk te maken. Het is dankzij jullie dat dit 
evenement gegroeid is tot deze boeiende avond!

Het was een topeditie!

Bouwkundebeurs
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Hopelijk zit jullie pennenzak goed gevuld met kleurpotloden, want ook dit jaar 
is Dr. Ir. Bob De Bouwer er weer. Dit keer bracht hij ook zijn drilboor mee. 
Veel kleurplezier!

Breng je kleurplaat voor 31 januari binnen bij één van de leden van het  
Poutrixbestuur en maak kans op een mooie prijs!

Kleurplaat

Vul de sudoku in en maak kans op een prijs! Stuur de getallen uit de 
gekleurde vakjes door naar info@poutrix.be, in bovenstaande volgorde.  

Je kan de oplossing ook binnenbrengen bij één van de bestuursleden.

Naam: ...............................................................

Sudoku
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Werk vandaag al GRATIS  
met de rekensoftware van jouw 

toekomstige werkgever.

Modelleren, berekenen en 
dimensioneren van 3D constructies in 

een gecertificeerde BIM-software.

www.scia-campus.com

SCIA nv, Industrieweg 1007, BE-3540 Herk-de-Stad, info@scia.net, www.scia.net
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Op maandag 9 november gooide Poutrix het eens over een totaal andere boeg. 
We toonden onze sportieve kant en gingen ijshockey spelen! Het lustrumteam 
had deze toffe activiteit georganiseerd, die dankzij de steun van onze sponsors 
gratis kon aangeboden worden aan de studenten. 

23 enthousiaste studenten stonden te trappelen om de Kristallijn onveilig te 
maken. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want de schaatskunsten van de ene 
waren al wat verder te zoeken dan die van de andere.

In teams van 5 of 6 speelden we wedstrijdjes tegen elkaar, maar uiteraard stond 
vooral het plezier voorop. De combinatie rechtop blijven staan en een deftige 
pass geven bleek voor de meesten veel minder evident dan verwacht, wat vaak 
tot hilarische taferelen leidde. Massale val- en glijpartijen waren schering en 
inslag, maar gelukkig altijd zonder veel erg.

Na een toch wel intensieve avond bleven we nog even nakaarten in de cafetaria. 
Iedereen was het er over eens: dit was een topactiviteit en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Ijshockey
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Toen der tijd dat Anderlecht nog niet kon scoren vanop de stip werd er met een 
trotse Poutrix delegatie van 9 man sterk vertrokken richting “Concrete Day” 
georganiseerd in het Constant Vanden Stockstadion. Met de visie om zeker niet 
te laat te arriveren werd er verzameld omstreeks 9u45 in het station Gent-Sint-
Pieters. Aangezien alles vlotjes verliep waren we een klein uur te vroeg aanwezig. 
Na de buurt eventjes verkend te hebben, werd er al snel een vrije toegang tot het 
stadion gevonden en vloog de tijd voorbij. 

Omstreeks 12u mochten we het terrein van “Concrete Day 2015” betreden. Al 
snel werden er allerlei broodjes en dranken aangeboden. Ondertussen was er ook 
de mogelijkheid om bij een vijfentwintigtal bedrijven die aanwezig waren langs 
te gaan. Het was vrij duidelijk dat het thema dit jaar innovatieve technieken in 
betonontwikkeling betrof. Dit gaande van polymeervezels als “betonwapening” 
tot allerlei soorten toevoegsels en herstellingsmechanismen.  Vervolgens stond 
de verwelkomingsspeech van de voorzitter van de BBG (Belgische Beton 
Groepering) gepland, en wie anders dan onze eigenste professor Taerwe is daar 
nu geschikt voor? 

Concrete Day

Na zijn Frans-Nederlandse boodschap, want we waren tenslotte in Brussel, 
gingen er allerhande workshops van start, maar nog belangrijker, ook de 
infobeton student contest werd op gang gefloten. Het was de bedoeling dat we 
twee betonnen balkjes van 350x80x40 mm meebrachten, de ene zou dan een 
driepuntsbuigproef ondergaan met afstrijkvlak naar boven gericht, het andere 
balkje dan met het afstrijkvlak naar beneden. De uiteindelijke opdracht was dan 
het voorspellen bij welke belasting de balkjes zouden breken. 

Natuurlijk waren wij zoals iedere Gentse burgerlijk ingenieursstudent goed 
voorbereid. In samenspraak met Farid Vandervurst, werd in het Magnel 
laboratorium een betonsamenstelling gekozen met een zo’n klein mogelijke 
sterkte standaardvariantie. Vervolgens werden er 7 balkjes gemaakt. De dag voor 
de Concrete Day werden er hiervan twee getest, de dag zelf nog drie. Hiervoor 
kregen we toegang tot de driepuntsbuigproef in het labo Magnel. Daar zijn 
we heel dankbaar voor, want aan de hand van de testresultaten hebben we een 
gemiddelde bepaald, en wat voor een gemiddelde! Met slechts een foutmarge 
van 5% kaapte Poutrix de eerste prijs weg uit Brussel. Na de contest was er nog 
wat tijd om enkele workshops mee te pikken of om nog een babbeltje te gaan 
slaan en uitgebreide felicitaties van velen in ontvangst te nemen. Poutrix heeft 
dus opnieuw wat meer naam en faam gemaakt in de Belgische betonwereld en 
had er een vruchtbare dag op zitten. En om het op zijn Arnold Schwarzeneggers 
te zeggen: We’ll be back next year.

Concrete Day
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Op maandag 16 november trokken een dertigtal enthousiastelingen samen met 
professor Troch en professor Bezuijen richting Delft, Nederland voor een bezoek 
aan Deltares. We begonnen het bezoek met een korte voorstelling over Deltares.

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en 
ondergrond. Zij werken aan innovaties en toepassing voor deltagebieden, what’s 
in a name en rivier- en kustgebieden. Deltares voert onderzoek uit in opdracht 
van overheden en bedrijven en dit dikwijls in samenwerking met verscheidene 
partners, zoals bijvoorbeeld Universiteit Gent.

In de voormiddag werden we rondgeleid in de ‘watercampus’ van Deltares. De 
gebouwen van deze campus stonden vrij toepasselijk deels zelf in het water. Het 
merendeel van de faciliteiten is ondergebracht in een gigantische hal. In deze 
hal bevinden zich verscheidene bassins en goten, waarover telkens deskundige 
uitleg werd gegeven. Het grootste bassin is het Atlantic Basin, dit meet 50 bij 50 
meter en is uitgerust met twee golfgeneratoren die loodrecht op elkaar staan, 
waardoor onder meer experimenten kunnen gedaan worden met golffronten 
met een verschillende richting. Dit bassin wordt gebruikt voor het modelleren 
van 3D situaties waarbij een watergoot niet volstaat. Toen wij op bezoek waren 
was er een deel van de kustlijn van Jakarta gebouwd voor onderzoek naar een 
waterkering. Jakarta zakt namelijk jaarlijks tot wel 10 cm in de zee! Helaas waren 
we net iets te vroeg met ons bezoek en kregen we geen golven te zien.

Bezoek Deltares

Verder konden we nog enkele interessante installaties bezichtigen. Het Atlantic 
Basin laat bijvoorbeeld toe om zowel golven als een stroming te genereren. 
Deze installatie kan men onder andere gebruiken voor onderzoek naar 
stormvloedkeringen. Verder was er de Scheldt Flume, een 110 meter lange goot 
met aan beide uiteinden golfgeneratoren. Dit laat toe om de volledige lengte van 

de goot te gebruiken en 1 generator 
te gebruiken om de toekomende 
golven te dempen of om de goot op 
te splitsen en simultaan aan twee 
projecten te kunnen werken. Wat 
verder nog in het oog sprong was een 
op schaal nagebouwde versie van een 
uit te breiden sluis uit Nederland. De 
sluis werd net zoals de boot identiek 
nagemaakt om onder meer de effecten 
van densiteitsverschillen nauwkeurig 
te bestuderen.

Het hoogtepunt van het bezoek aan het watergedeelte en bij uitbreiding 
ongetwijfeld van de hele dag was het bezoek aan de Delta Flume. Dit is de 
nagelnieuwe watergoot van Deltares voor golfonderzoek op ware grootte. Enkele 
indrukwekkende cijfers van de goot: ze is 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 
meter breed, en er werden al golven met een hoogte van 4.5 meter gegenereerd! 
De goot is gebouwd met een ongelooflijke precisie: de wanden zijn tot enkele 
millimeters perfect parallel en verticaal. Over de gehele goot kan een meetwagen 
over rails meerijden met de golven. Om de golfgeneratoren op volle kracht te 
laten werken is er een elektrische vermogen nodig van 1.9 MW! Wederom helaas 
echter want ook hier waren geen golven te bespeuren.

Het bezoek sloten we af in de Geocentrifuge faciliteit van Deltares enkele 
kilometers verderop. Bij een geocentrifuge gaat men grondmonsters onderwerpen 
aan een gigantische versnelling door ze zeer snel rond te laten draaien. Een grote 

Bezoek Deltares



Bezoek Deltares

versnelling betekent in grondonderzoek dat men experimenten die anders dagen 
of weken zouden duren op korte tijd kan voltooien. Bij de centrifuge van Deltares 
kan men de versnelling laten toenemen tot 300 g! Dit stemt overeen met ongeveer 
3.7 omwentelingen per seconde. Om deze snelheden te kunnen bekomen wordt 
de hele betonnen cilinder waarin de centrifuge huist onder een vacuüm geplaatst, 
en dit door een serie indrukwekkende pompen/compressoren.

 

Kortom, het bezoek was de rit naar Nederland zeker waard, met installaties die 
zowel de natte als de droge bouwkunde konden bekoren.
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onderzoek, ontwikkeling en informatieverspreiding draagt het WTCB 
rechtstreeks bij tot de kwaliteits- en productiviteitsverbetering op 
lange en korte termijn. 
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Pieterjan Criel

Bij welke vakken 
bent u assistent?

Statistiek, Berecon 2 en volgend jaar Berekening van Geotechnische Con-
structies.

Aantal jaar 
assistent?

3 jaar

Waarom heeft u 
gekozen om te 
doctoreren?

Toen ik afgestudeerd was had ik het gevoel dat ik nog niet veel kon, ik zag 
mezelf nog niet op een werf en daarom heb ik gekozen om eerst nog verder 
onderzoek te doen. Mijn mobiliteit is ook beperkt want ik heb nog geen 
rijbewijs.

Wat is uw grootste                     
verwezenlijking?

18/20 voor mijn thesis. Vier grote balken in kruipzaal berekend. 
Proefprogramma op langeduurtijdseffecten van betonnen balken onder 
variabele belasting. Mensen hebben vaak de romantische gedachte dat er bij 
de thesis iets nieuws ontdekt wordt, maar meestal is dit niet zo.

Slimste/domste                                     
studentenuitspraak?

“Hoeveel nullen zijn giga?”. Niet direct een herinnering aan een slimme 
uitspraak, misschien wat meer interactie in de les gewenst!

Favoriete film? (Na lang zoeken door zijn IMDb-lijst ...) Moonrise Kingdom

Hobby’s? Films kijken (meestal elke avond één). Tijdens het weekend: huis verbouwen. 
Op het internet: computer programma’s en iPhone apps.

Favoriete drank? Dry Martini, Monkey 47 Gin

Voor welk vak was 
u gebuisd?

Analyse 2, 3, Algebra, Scheikunde 1, Natuurkunde 2, Hydraulica, SySi, 
Conceptueel Ontwerp. Ik was de enige student ooit die gebuisd was voor dit 
vak, ik was al op reis vertrokken omdat het examen nogal laat viel. 

Favoriete vak? Programmeren in Java en FEM

Welke vraag komt 
zeker op het
examen?

Voor Berecon 2: één vraag over windbelasting, één vraag over 
verplaatsingenmethode

Favoriete formule exp(i*pi)+1=0, Formule van Euler

Favoriete café  π-nuts (goeie herinneringen)

Huisdieren? Een zwarte kat, Pixel.

Wat was er eerst? 
De kip of het ei?

Vogels zijn geëvolueerde dino’s, die legden al eieren, dus het ei.

Assistentengrid
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Assistentengrid

Bij welke vakken bent u assis-
tent?

Berecon 2, Betontechnologie en volgend jaar Berekening van 
Geotechnische Constructies.

Aantal jaar assistent? 1 jaar
Waarom heeft u gekozen om te 
doctoreren?

Ik had geen zin om echt al op een werf te staan en ik vond het een 
mooie overgaan naar ‘gaan werken’.

Wat is uw grootste                     
verwezenlijking?

18/20 voor mijn thesis. Nog maar een jaar bezig als assistent, dus nog 
niet zo veel verwezenlijkt, wel al een opstelling gemaakt waarmee 
eenvoudig de verpompbaarheid van beton geschat kan worden.

Slimste/domste                           
studentenuitspraak?

“Hoe zet je dat om naar procent?” (in Betontechnologie)

Favoriete film? De Aristokatten

Hobby’s? Films bekijken en sporten (BBB en fitness)
Favoriete drank? Bombay Bramble (zoete gin)
Voor welk vak was u gebuisd? Eerst heb ik industrieel gedaan, van de vakken bij burgerlijk was ik 

gebuisd voor Berecon 1, Geotechniek, en het wiskundevak uit het 
schakeljaar.

Favoriete vak? Risicoanalyse
Welke vraag komt zeker op het 
examen?

Voor Betontechnologie: zelfde oefening als altijd!

Favoriete formule Ik vind geen enkele formule mooi.

Favoriete café The Zone (goeie herinneringen)
Huisdieren? Een dikke, roste kat, Louis.
Wat was er eerst? De kip of 
het ei?

De kip.

Jolien Van Der Putten

Assistentengrid

Bij welke vakken bent u assis-
tent?

Ingenieursproject 1, Inleiding tot de Draagsystemen 
(Architectuur), Ruimtelijke Constructies

Aantal jaar assistent? 2 jaar

Waarom heeft u gekozen om te 
doctoreren?

Omdat ik de kans gekregen heb. Het spreekt mij ook aan om 
onderzoek te doen, om bezig te zijn met ‘iets dat er nog niet 
is’.

Wat is uw grootste                     
verwezenlijking?

Organisatie van galabal met 4150 personen (Moeder 
Gezelle).

Slimste/domste                           
studentenuitspraak?

“Hoe bereken ik het maximum van een functie?”

Favoriete film? Band Of Brothers / James Bond

Hobby’s? Voetbal, wielrennen en drummen.
Favoriete drank? Champagne en La Chouffe.
Voor welk vak was u gebuisd? Natuurkunde 1; Rivieren, kanalen en sluizen.

Favoriete vak? Wiskundige Analyse 3.

Welke vraag komt zeker op het 
examen?

Hyperstatisch systeem, evaluatie van de werkkracht in 
Finland.

Favoriete formule Golffunctie van Schrödinger.

Favoriete café The Backdoor
Huisdieren? Geen.
Wat was er eerst? De kip of het 
ei?

Het ei.

Kenny Martens
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Maar liefst 23 studenten waren vroeg uit de veren om deel te nemen aan 
het gecombineerde bezoek van Jan De Nul Group. Reeds om kwart voor 
8 verzamelden we om een drukke planning te doorlopen die zowel een 
bedrijfsbezoek als een werf omvatte. We werden ontvangen in de ruime 
inkomhal van het kantoor in Aalst waar we een eerste idee kregen van de vloot 
door de vele uitgestalde maquettes. We liepen meteen door naar de moderne 
presentatieruimte.  Als opwarmer kregen we het bedrijfsfilmpje te zien waarin 
het bedrijf en zijn activiteiten in grote lijnen werd uiteengezet. Vervolgens kreeg 
elk afdelingshoofd de kans om op hun manier ons warm te maken om in de 
toekomst voor Jan De Nul Group te kiezen. Tussen de presentaties werd een 
korte koffiepauze ingelast om de concentratie op peil te houden.

Nadat het bedrijf voldoende 
toegelicht werd, trokken we op 
ontdekkingstocht doorheen het 
kantoor. We wierpen een blik achter 
de schermen bij de tekenkamers, de 
baggersimulator en in de ateliers. 
Daar vielen menige monden open 
door de immense onderdelen van 
verschillende baggerwerktuigen. 
Over de middag werd ons een 
smakelijke lunch aangeboden.  

Deze middagpauze gaf de studenten de gelegenheid tot conversatie met de 
mensen van de HR-dienst en afdelingshoofden. We verlieten het gebouw met 
een schoudertas gevuld met informatiebrochures en een gevulde buik.

Vervolgens reden we van Aalst naar Harelbeke, waar het uitzicht van de Leie 
hertekend wordt door Jan De Nul Group. Vooraleer we de werf opgingen, kregen 
we een woordje uitleg over het project in de burelen door de projectleider. De 
werken kaderen in het Europese Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen 
beide rivieren toegankelijk wordt gemaakt voor grotere schepen. In Harelbeke 

Bezoek Jan De Nul

zorgen de bouw van een grotere sluis en een nieuwe stuw, nieuwe kaaimuren 
en vervanging en verhoging van de Hogebrug ook voor de vernieuwing van het 
centrum. Het volledige kostenplaatje van dit veelomvattende project bedraagt 
100 miljoen euro. 

Om de nieuwe sluis en stuwen op dezelfde plaats als de huidige te construeren, 
worden eerst een tijdelijke stuw en sluis gebouwd zodat het transport op de Leie 
geen hinder ondervindt. Tijdens ons bezoek zagen we de voltooide tijdelijke 
stuwen en konden we een blik werpen op de bouwput waarin het eerste deel van 
de tijdelijke sluis zal komen. Water werd afgehouden door combiwalls die we 
ingetrild zagen worden.

Verder langs de Leie kregen we de afgewerkte landhoofden voor de Hogebrug 
te zien. De brug zelf zal ter plaatse gelast en geïnstalleerd worden en nadien via 
een ponton op zijn plaats gebracht worden. Het geluk was aan onze zijde en het 
eerste onderdeel kwam per binnenvaartschip toe.  Tot slot zagen we ook al een 
afgewerkt deel van de kaaimuren. Naast de projectleider was er ook iemand van 
recruitment aanwezig waar we al onze toekomstvragen aan kwijt konden. Rond 
zes uur kwamen we thuis aan ons geliefde Magnel. 

Bezoek Jan De Nul
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De afdelingen Bouw en Expansie van Lidl slaan de handen in elkaar om de filialen en 
distributiecentra te bouwen, verbouwen of renoveren. Jaarlijks bouwt Lidl meer dan 10 
nieuwe filialen, telkens op minder dan 6 maanden tijd, en worden meer dan 40 filialen 
vernieuwd en gerenoveerd volgens de nieuwste en modernste technologieën. Ook hun 
distributiecentra krijgen de nodige facelifts of uitbreidingen. Daarnaast neemt deze 
afdeling ook het voortouw bij projecten zoals verzwaring van het elektriciteitsnetwerk of 
veiligheidsanalyses (stabiliteit, brandveiligheid, …).

Bouwonderneming Vandenbussche NV uit Aalter is een erkende klasse 8 aannemer voor 
de bouw en renovatie van bedrijven en residentiële gebouwen. Vandenbussche is zowel 
actief in de appartementenbouw als de utiliteitsbouw(zoals culturele centra, parkings, 
zwembaden, musea, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, 
banken, kantoorgebouwen...). Vandenbussche NV is voortdurend op zoek naar 
ondernemende, verantwoordelijke en enthousiaste medewerkers. Ze dragen een 
collegiale sfeer en een duidelijke, open communicatie hoog in het vaandel. 

HR Rail werft aan voor Infrabel en NMBS. Twee bedrijven met verschillende missies, 
maar één enkel doel: het optimaal verzekeren van het vervoer per spoor. In die context 
zijn ze constant op zoek naar nieuw talent om de verschillende uitdagingen op vlak van 
mobiliteit aan te gaan. Technische innovaties, nieuwe infrastructuur, de groei van het 
nationale reizigersverkeer: er zijn meer dan genoeg belangrijke projecten. 

National Marine Dredging Company is one of the Middle East’s marine industry 
leaders. Reputed for successfully completing noteworthy projects, we pride ourselves 
in providing flexible, cost-effective and on-time solutions for our valued clients. Every 
time. We have a strong reputation for delivering high quality projects and services, in 
addition to liaising closely with shareholders to produce the best possible outcomes for 
clients, staff and the environment. Supported by an impressively large fleet of dredgers 
and support vessels, we have the professionalism and motivation to operate anywhere 
in the world, and the capability to overcome even the most challenging site conditions. 
Through our concerted initiatives over the years, we have raised the industry benchmark 
and are today a respected name in our sphere of business.

Aquafin bouwt, beheert en exploiteert de bovengemeentelijke infrastructuur voor 
rioolwaterzuivering in Vlaanderen. Vanuit de expertise bieden zij dezelfde diensten ook 
aan voor steden en gemeenten. Dankzij de investeringen van het Vlaamse Gewest, hun 
belangrijkste opdrachtgever, zijn ze er in geslaagd om de zuiveringsgraad in Vlaanderen 
de afgelopen twee decennia op te trekken van nauwelijks 30% naar 80% vandaag. Jonge 
ingenieurs krijgen de kans om zelfstandig een project te managen van begin tot einde.

Sponsors Sponsors

DEME is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het baggeren en het uitvoeren van 
waterbouwkundige werken. Het is één van de grootste spelers ter wereld in deze 
hoogst gespecialiseerde en complexe discipline. Innovatie is zeer belangrijk voor 
DEME en het bedrijf is dan ook een trend-setter en een pioneer geweest in zijn 150 
jaar lange geschiedenis. De expertise van DEME wordt internationaal zeer sterk 
gewaardeerd.

SBE is een innovatief studie-, teken- en ingenieursbureau met meer dan 25 jaar 
ervaring. Met referenties over de hele wereld kan SBE terecht gezien worden als 
een gevestigde waarde in de sector.  In de loop der jaren heeft SBE zijn diensten 
ondergebracht in 5 pijlers: waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, 
geotechniek, industriële constructies & gebouwen en elektromechanica. Iedere 
afdeling kent zijn eigen experten, project managers, ingenieurs en CAD designers. 
Dit laat het bedrijf toe om een full-service aan de klant te bieden. Het kantoor is 
gelegen in Sint-Niklaas

Aertssen is één van de toonaangevende bedrijven in grondverzet. Hierbij zijn ze met 
succes gediversifieerd in weg- en waterbouw, sanerings- en recyclage activiteiten. Zo 
waren ze betrokken bij het uitgraven van het Centraal Station Antwerpen en hebben 
ze meegewerkt aan de Liefkenshoekspoortunnel en het Deurganckdok. Hun motto: 
“People, power and passion to build on.”

Mensen en schepen, dat zijn de drijvende krachten achter Jan De Nul Group. 
Dankzij meer dan 5000 werknemers en een ultramoderne vloot staat de groep 
vandaag aan de top van de internationale dredging industrie. Jan De Nul Group is 
ook gespecialiseerd in diensten voor de offshore olie- en gasindustrie. In de civiele 
techniek is de groep één van de grootste aannemers in België.

De Artes Group bestaat uit drie zusterondernemingen waaronder de algemene 
bouwondernemingen Depret en Roegiers. Zij zijn actief in de waterbouwkunde
(windmolenpark ELDEPASCO te Zeebrugge en Van Caewelaartsluis), de 
burgerlijke bouwkunde (TGV-station Antwerpen-Centraal) en de privé-sector 
(luchtvaartopleidingscentrum te Oostende). Bij de Artes Group staat tevredenheid 
van de bouwheer en de vakbekwaamheid van hun medewerkers centraal.

Groep Van Roey is een grote Vlaamse bouwgroep die gelooft in een echte 
geïntegreerde aanpak. De groep is actief in ontwikkeling, ontwerp, financiering, 
bouw, onderhoud en exploitatie (=DBFMO). Van Roey, vanhout.pro en Maes, 
realiseert over heel Vlaanderen projecten op verschillende niveaus: van nieuwbouw 
tot restauratie, van ruwbouw tot sleutel-op-de-deur, … Van Roey Vastgoed staat in 
voor de ontwikkeling en het vermarkten van bouwprojecten.
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Alpha-Studieburo werd in 1978 opgericht als ingenieursbureau civiele techniek 
en stabiliteit, in hoofdzaak actief in de industriebouw en openbare werken. In de 
voorbije 15 jaren werd dit verder uitgebreid en specialiseerde het bureau zich als 
ingenieursbureau burgerlijke bouwkunde, geotechniek en milieu en tevens zijn we 
actief in de Benelux.

VK is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep die veel belang hecht 
aan de ontwikkeling van zijn medewerkers. Via VK Academy krijg je de mogelijkheid 
om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen. Als kennisbedrijf voorziet 
VK namelijk een centrale rol voor Technology, naast de bedrijfspijlers Business 
Development en Operations. Daar worden niet alleen de projecten en klanten, maar 
via interne kennisdeling ook de medewerkers beter van. Zo kan ook jij bijdragen tot 
een innovatiever en kwaliteitsvoller VK.

Voor bouwwerken in het algemeen worden alsmaar ingewikkeldere en gerichtere 
technieken toegepast, elk met hun eigen logica: duurzaamheid, brandveiligheid, 
zorg voor het milieu, onderhoudsvriendelijkheid, economie, technologische 
evoluties. Kwaliteit betekent dus zowel algemene en geactualiseerde als zeer 
gerichte deskundigheid. Hiervoor ontwikkelde SECO voor diverse vakgebieden, 
gespecialiseerde diensten.

De bouwgroep Willy Naessens is een onderneming gespecialiseerd in de bouw van 
KMO-gebouwen, logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren, ... In globo kan 
gesteld worden dat de bouwgroep Willy Naessens model staat voor het perfecte 
bouwsysteem, zowel structureel als esthetisch en dit voor bijna elke toepassing. Bij zijn 
projecten voert Willy Naessens alles uit in eigen beheer, van studiedienst en productie 
tot eigen transport en montage, hetgeen zich weerspiegelt in de reeds meer dan 7000 
realisaties.

Wist je dat..
...we één van de grootste ingenieursbureaus van België zijn?
 ...we naast ontwerp, stabiliteitsberekeningen en adviesverlening
ook aanwezig zijn in de opvolging van werven?
...we dit doen zowel voor grote gebouwenprojecten als voor grote 
infrastructuurprojecten?
...we verspreid zitten over 6 kantoren in België: Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, 
Luik en Charleroi?
...we héél trots zijn en dit ook tonen op 
www.facebook.com/arcadisbelgium ?
.... je nog meer informatie (én misschien wel jouw droomjob) kan terugvinden op
www.jobsarcadisbelgium.be ?

Sponsors

IMDC is reeds 30 jaar een toonaangevend studiebureau met ongeveer 80 medewerkers, 
actief in de watersector. IMDC biedt expertise op topniveau aan voor een zeer breed 
spectrum van watergerelateerde projecten zoals het inschatten van overstromingsrisico’s, 
het opstellen van hydraulische modellen, kustbescherming, sedimentatierisico’s, 
baggertechnieken, blauwe energie, oeverbescherming van rivieren, binnenscheepvaart, 
infrastructuur voor havens en offshore windmolens en pijpleidingen.

BM Engineering beschikt over inhoudelijk sterke persoonlijkheden met voldoende 
ervaring in projecten van elke grootteorde. Dit zowel in de ontwerpfase als in de 
opvolgingsfase. Elke specialiteit wordt gerealiseerd door personen die 100% met deze 
specialiteit bezig zijn. Het bureel bezit een ruime ervaring in ontwerpen van verschillende 
gebouwen, dit voor verschillende architectenbureaus, bouwheren en besturen. Hierdoor 
kennen we de noden van moderne bouwwerken en kunnen dit overbrengen naar het 
bouwteam.

Willemen Group is een gerenommeerde bouwfirma gespecialiseerd in burgerlijke 
bouwkunde, industriebouw, tunnels en gebouwen. Willemen is regelmatig betrokken bij 
grote infrastructuurwerken en nieuwe bouwsectoren. Mooie voorbeelden hiervan zijn 
De Westerscheldetunnel, Politiehuis te Londerzeel, PPS project Brabo I. Willemen Group 
kan hiervoor rekenen op het enthousiasme van een 130-tal werknemers.

Reeds meer dan 120 jaar koppelt Wyckaert een dynamische en innovatieve aanpak aan 
een rijke ervaring als gevestigde waarde. Teneinde onze klanten voortdurend van dienst 
te kunnen zijn met nieuwe kennis en creatieve ideeën, worden al onze medewerkers 
op continue basis bijgeschoold. Zowel arbeiders als bedienden volgen permanent 
opleidingen waardoor ze hun vakkennis up-to-date houden. Hierdoor beheersen ze de 
meest recente uitvoeringstechnieken en materialen, wat ons toelaat een kwaliteitsvolle 
uitvoering van het bouwproces te garanderen.

Wij wensen jullie zeer veel succes met de 
examens en prettige feestdagen!
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