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Beste lezer,

Poutrix is booming. Met drieëntwintig zijn we 
ondertussen in het talrijke bestuur, medewerkers 
meegerekend. Nog nooit heb ik bij het begin van 
het nieuwe academiejaar een team zien klaarstaan 
dat zó stond te springen om er in te vliegen en er 
opnieuw een fantastisch jaar voor Poutrix van te 
maken. Uiteraard ligt de tot de verbeelding spre-
kende Chinareis van vorig jaar hiervoor mee aan 
de basis.
Er mag echter niet vergeten worden wat Poutrix in 
eerste instantie is: een vereniging dóór, maar vooral 
vóór studenten. In het kader hiervan werd het eerste semester meer dan ooit 
opgevuld met allerhande activiteiten: de openingsweek met de traditione-
le ontbijten, de barbecue en het bijzondere renovatieproject op de Kouter, 
het traditionele bezoek aan Willy Naessens (dat trouwens zo goed als volzet 
was op amper 24 uur tijd), het driewerfbezoek met Artes in Antwerpen met 
als eregast prof. Caspeele, de bouwkundebeurs, de alumnidrink waarop de 
alumni als volleerde studenten maar al te graag bleven plakken, ... En dan 
zijn dit nog niet eens de helft van alle activiteiten die dit semester gepasseerd 
zijn.
Ook volgend semester zal niemand zich vervelen met Poutrix. Er is natuur-
lijk de klassieke Bouwling en de razend populaire Poutrix Quiz - sinds vorig 
jaar bekend als een quiz voor de meerwaardezoeker - die ergens eind maart 
zal plaatsvinden. Maar ook de stroom aan werf- en bedrijfsbezoeken zal ze-
ker niet stilvallen. We kunnen amper bijhouden welke sponsors allemaal al 
gevraagd hebben om een activiteit te organiseren. Daarenboven is er natuur-
lijk in de paasvakantie ook de reis, die dit jaar opnieuw naar China gaat, 
maar deze keer een queeste is van Shanghai over Guangzhou en Zhuhai naar 
Hong Kong.
Poutrix blijft ook werken aan zichzelf. Zo kreeg bijvoorbeeld begin dit jaar 
de huisstijl, en hiermee samenhangend de website, een grondige opfrissing. 
Het was namelijk al van de oprichting geleden, nu negen jaar terug, dat er 
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blijven van alle nieuwtjes over 

Poutrix!
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hier nog aan gesleuteld was. De nieuwe stijl oogt strakker, professioneler en 
moderner dan de oude. Dit draagt uit waar Poutrix voor staat, en voor wil 
blijven staan. Een sterk uitgebouwde en professionele studentenvereniging. 
Een vereniging die de deuren opent naar een job in de bouwkundewereld. 
Een kennismaking voor de bedrijven uit die bouwkundewereld met hun pro-
jectingenieurs van morgen.
Wij zijn er namelijk van overtuigd dat al de hierboven opgesomde activitei-
ten, de werfbezoeken in het bijzonder, in belangrijke mate bijdragen tot het 
worden van een completere bouwkundig ingenieur. Of je nu in de bachelor 
zit en een eerste job nog toekomstmuziek is, of als je al in je master zit en 
stilletjesaan begint te denken “Wat hierna?”: je leert bijzonder veel bij, komt 
met zaken in aanraking waar je anders niet mee in aanraking zou komen, en 
laat ons eerlijk zijn, het is ook gewoon leuk. Bij deze wil ik dan ook aan alle 
studenten nogmaals een warme oproep lanceren: komt, ziet en vergezelt ons!
Poutrix wenst jullie in ieder geval heel veel succes met de komende examens 
en vooral veel leesplezier!
Sebastiaan
Voorzitter 2014-2015

 Gratis software voor studenten!

 9 GRATIS gebruik van alle BuildSoft software 
voor alle Poutrix-lezende studenten! 

 9 Diamonds, PowerConnect, PowerFrame, 
ConCrete en 1•2•Build!

 9 Van 1 september 2014 tot en met 31 
augustus 2015!

 9 Volledige versies - geen beperkingen!

Jouw GRATIS licentie in 5 stappen:

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

J e  o n t v a n g t  m e t e e n  d e 
bevestigingsemail met login en 
paswoord. 

2. Log in  op de website ,  sect ie 
‘Downloads’. 

3. Installeer de software naar keuze.

4. Vraag online je gratis l icentie 
aan.  Instructies vind je in de 
bevestigingsemail. 

5. Je ontvangt na enkele werkdagen  
jouw gratis licentie per email. 

Meer info of vragen: 
studenten@buildsoft.eu 
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Voorzitter - Sebastiaan

1) Bij droge bouwkunde hou ik het niet droog
2) Pylonen van tuibruggen
3) Poutrix Quiz
4) Rentenieren in het penthouse op 432 Park Avenue, 
New York City

1) Droog
2) Skyscraper
3) Bouwkundebeurs
4) Succesvol schilder met een eigen zaal in The Nati-
onal Gallery

Alle Poutrixactiviteiten zouden niet mogelijk zijn zonder het 
werk van onze bestuursleden. Wij stellen ze met trots 
even voor! Elk bestuurslid kreeg deze 4 vragen om te 
beantwoorden: 
1) Natte of droge bouwkunde?
2) Skyscraper of brug?
3) Favoriete Poutrixactiviteit?
4) In mijn stoutste dromen heb ik later deze mooie job: 

De vice staat de voorzitter met raad en daad bij bij al zijn keuzes en beslissin-
gen. Ook organiseert zij de bouwkundebeurs!

Vice - Laura

Penning - Ben

1) Droog, het kan hier toch nog wat mooier, beter en 
hoger.
2) De Pont Mare in Valencia, dan moet ge niet meer 
kiezen.
3) Bouwling, ideaal recept voor nen toffen avond!
4) WK Stadions bouwen in Qatar! Om er daarna ein-
delijk een paar deftige in België te zetten.

Interne

Karen
1) Droge
2) Skyscraper
3) De barbecue! MEAT!! ^^
4) Job..? Moeten wij werken??

Sofie
1) Momenteel ben ik daar nog niet uit
2) Een hoge skyscraper verwondert mij meer dan een 
lange brug, maar ik vind zeker niet alle skyscrapers 
even mooi en spannend
3) Zonder twijfel de reis van vorig jaar !!!!
4) Eerst nog de droom van afstuderen in vervulling 
laten gaan..

Ons interne-team zorgt er met hun mooie posters en presentaties voor dat 
jullie altijd op de hoogte zijn van alle activiteiten van Poutrix.

De voorzitter staat aan het roer van ons grote (bagger)schip en bepaalt in 
welke richting we varen. Hij leidt de vergaderingen, zorgt ervoor dat de an-
dere bestuursleden hun taken opnemen en heeft het laatste woord bij belang-
rijke beslissingen. Samen met de ondervoorzitter zetelt hij in de opleidings-
commissie.

De penningmeester zorgt ervoor dat alle centjes op tijd betaald worden en 
dat de boekhouding helemaal klopt.

Bestuur Poutrix 2014-2015
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Bram
1) Met emmertjes en zeefjes in het slijk spelen kan ie-
dereen. Droge bouwkunde it is! 
2) Bruggen! Slauerhoffbrug, Geytshedsky Millenium 
Bridge, Langkawi Sky Bridge, Sutong Bridge… 
No words needed. En anders gewoon de twee combi-
neren!
3) Met grote voorsprong de Chinareis van vorig jaar! 
Een onvergetelijke reis met bezoeken aan magnifieke projecten en zotte 
feestjes in de Rooftop bars van Shanghai! Maar ook de bouwling is een acti-
viteit om niet meer te vergeten 
4) Als ik het binnen onze richting houd, zou ik gaan voor projectleider van 
een enorm prestigieus project, liefst in het buitenland, of anders rollercoaster 
engineer. Of anders auto’s, hotels, eten en reisbestemmingen testen! Maar 
mijn echte droom: piloot, piloot, ik word pi-pi-piloot!

Zij zorgen voor onze inkomsten. Ze onderhouden contacten met de spon-
sors, bieden hen aantrekkelijke voordelen aan en staan ook in voor het orga-
niseren van de werf- en bedrijfsbezoeken.

Delphine
1) Droge bouwkunde, met al die regen in België zien 
we al genoeg water
2) Skyscraper (Kingdom Tower)
3) Bouwkundebeurs om nieuwe bedrijven op een an-
dere manier te leren kennen 
4) Job met veel variatie en uitdaging

Mathieu
1) Duidelijk natte bouwkunde dus, dredging and 
offshore !!!
2) Skyscrapers! Die spreken toch net iets meer tot de 
verbeelding dan bruggen
3) De bouwkundebeurs natuurlijk! Gratis eten en een 
hele avond kunnen babbelen met bedrijven naar keu-
ze? Where do I sign up?! Alhoewel dat de frietjes van 
Willy dicht in de buurt komen!
4) Als ik dan toch mag kiezen, dan vind ik de job van Dan Bilzerian wel iets 
hebben. Geen idee wat dat precies inhoudt, maar ik zou er toch zeker geen 
neen tegen zeggen. En om toch even serieus te blijven, als alles goed gaat 
begin ik volgend jaar in den bagger en we zien wel waar we uitkomen later ;)

1) Droog! Ik laat het spelen op het strand over aan de 
dredgers onder ons
2) Skyscraper
3) Poutrix Quiz
4) Wereldoverheersing! (Of toch een eigen wolken-
krabber op zijn minst…)

Reis
Zij maken gebruik van de connecties van Poutrix om een leuke, spectaculaire 
en leerrijke reis te kunnen aanbieden voor een heel schappelijke prijs

Laurens
1) Hmm, dat is een moeilijke. Logischerwijs zou ik 
nat moeten antwoorden aangezien ik de major dred-
ging and offshore doe maar mijn fascinatie voor wol-
kenkrabbers waar ook mijn eigen voorgestelde thesis 
over gaat maakt dit niet zo evident. Dus om met een 
tsjeverig antwoord te besluiten, geef mij maar een 
wolkenkrabber op een opgespoten palmeiland.

98

Secretaris - Claudia
De secretaris schrijft nauwgezet verslagen van alle vergaderingen zodat ie-
dereen op de hoogte is van wat er binnen Poutrix gaande is. Ze is ook verant-
woordelijk voor alles wat alumni betreft.

Bestuur Poutrix 2014-2015



Eline
1) Droog
2) Skyscraper op brug?!?
3) De reis naar China natuurlijk 
4) In mijn stoutste dromen heb ik later deze mooie 
job: Keizerin van Elineland dat gerund wordt door 
mijn eigen legioen minions

Pers
De persies zorgen ervoor dat op het einde van elk semester een mooi boekje 
verschijnt met daarin verslagen van alle activiteiten, stages en uitwisselingen, 
interessante interviews en fotopagina’s met onze beste kiekjes!

Sien
1) Aangezien ik niet zo geïnteresseerd ben in hoop-
jes zand van op de bodem van de zee te scheppen 
en ergens anders weer te dumpen ga ik toch voor de 
spectaculaire droge bouwkunde. Maar ik zal mijn 
collega-dredgers niet tegenhouden om een mooi ei-
landje voor mij te ontwerpen!
2) Skyscrapers!! Mijn liefde ervoor is begonnen op 
de top van de Taipei 101 in Taiwan.
3) De Chinareis 2015 waarvoor ik hopelijk geselecteerd word ;)
4) Baas van mijn eigen zotte eventbureau dat al jullie trouwfeesten, bedrijfs-
feesten, … tot in de puntjes zal verzorgen.

Thomas
1) Droge bouwkunde 
2) Combinatie van de twee: Petronas Towers!
3) De Bouwling, waar een bepaald PR-lid toch wel 
heel makkelijk uit de kleren ging…
4) Spaghetti’s scheppen in de brug! 

2) Ik denk dat ik op deze al geantwoord heb. Alhoewel bruggen gigantisch 
impressionant kunnen zijn gaat mijn voorliefde toch uit naar wolkenkrab-
bers (liefst eentje met windturbines er in geïmplementeerd die draait om zijn 
langsas ;) ).
3) Euhm ja, wat zou ik daar op antwoorden, de POUTRIX REIS natuur-
lijk. Ik ben sinds men 3de bachelor mee geweest op de Poutrix reis en zowel 
Londen als Peking, Nanjing, Shanghai hebben herinneringen voor het leven 
gebracht. En wie weet wat volgt er nog.
4) Haha, stoute dromen zijn altijd gevaarlijk, zeker als ze in realiteit worden 
omgezet. Nu ik denk dat de ingenieurswereld een fantastisch spectrum aan 
mooie en afwisselende jobs aanbiedt. Maar als ik echt echt echt men stoutste 
droom werkelijkheid zou mogen laten worden dan denk ik dat iedereen die 
me kent heel goed weet dat Vlaams minister president Himpe van openbare 
werken, innovatie en concurrentie wel bovenaan men lijstje staat. Web - Laurens

Onze webmaster zorgt ervoor dat onze (vernieuwde!) website up to date 
blijft, en dat jullie je zonder al te veel moeite kunnen inschrijven voor onze 
activiteiten!

1) Natte
2) Brug
3) Quiz
4) Conciërge van de Burj Khalifa

1110

Bestuur Poutrix 2014-2015



Wouter
1) Droge bouwkunde, met beide voeten stevig op de 
vaste grond
2) Skyscraper, hoe hoger hoe liever!
3) Barbecue, altijd lekker. Omdat ik nog maar in mijn 
derde bachelor zit, ben ik nog maar net aan het adres 
van Poutrix aangekomen;
4) Ik heb nog weinig zicht op de latere jobmogelijk-
heden? Projectleider bij grote projecten lijkt wel cool.

Christof
1) Droge bouwkunde, waterbouwkunde ligt me min-
der. Geef mij maar wat beton of een stukje staal!
2) Een brug! Ze zijn meer aanwezig in onze omgeving. 
Het zou me ook meer voldoening geven om elke dag 
te kunnen genieten van een bouwwerk waar je deel 
van uit hebt gemaakt.

3) De bouwkunde beurs, het is het perfecte moment om contact te leggen met 
de verschillende bedrijven. Daarnaast zijn de hapjes en drankjes ook steeds 
in orde!
4) Stabiliteitsingenieur of technisch verkoper. Ik zie een combinatie van ont-
werp en contact met de klant als een ideale job.

An-Sofie
1) Aangezien ik niet zo’n waterratje ben, geef ik de 
voorkeur aan droge bouwkunde!
2) Skycraper! Ik hou wel van een uitdaging.
3) De bierbouwling, ideale omstandigheden om 
mensen beter te leren kennen. De boog moet niet al-
tijd gespannen staan hé!
4) In mijn stoutste dromen ben ik opvolger van Willy 
Naessens, the sky is the limit!

Sara
1) Droge bouwkunde
2) Skyscrapers
3) De Chinareis! What happened in China, stays in 
China...
4)Aan het werk in het studiebureau van de hoogste & 
mooiste skyscraper ter wereld!

Pieter
1) Hierop antwoord ik droogweg: natte bouwkunde
2) Skyscraper: is plezanter om mijn droomjob op uit 
te oefenen
3) Bouwkundebeurs
4) Na al die jaren van berekeningen van gebouwen 
wil ik graag deskundige in de afbraaktechniek met 
explosieven worden.

Medewerkers
Zij zorgen ervoor dat alle activiteiten vlot en zoals gepland verlopen!

Tim
1) Plons!
2) Wie heeft er nu een brug nodig? Nen dredger heeft 
boten!
3) Barbecue! Nomnomnomnom!
4) Pff das nog lang zen!

1312
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Nathan
1) Droge bouwkunde aangezien dit past bij mijn dro-
ge humor
2) Brugje leggen niemand zeggen
3) Poutrix Quiz
4) Windmolenreparateur

Evy
1) Droge bouwkunde:  De natte bouwkunde laat ik 
over aan de dredgers.
2) Brug: Omdat dit ook het onderwerp van mijn the-
sis is, kies ik uiteraard voor een brug!
3) Willy Naessens -> grote werven, mooi bedrijf en 
lekkere frietjes!
4) Als ingenieur kunnen meewerken aan grote bouw-
projecten.

Michiel
1) Nat
2) Skyscraper
3) Bouwkundebeurs
4) Glazenwasser op de Burj Khalif
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Heb je vragen of opmerkingen over een 
activiteit van Poutrix of over Poutrix zelf? 
Aarzel niet, en klamp iemand van ons be-
stuur aan, zij zullen je zo snel mogelijk van 
antwoord voorzien!

Bestuur Poutrix
DEEL JIJ MET ONS 
EEN PASSIE VOOR 
WEGENBOUW?

Aswebo is gespecialiseerd in de aanleg van wegen, kunstwerken, asfalt- 
en betonwerken en behoort hierbij tot de TOP in de Vlaamse wegenbouw. 
Om onze diverse afdelingen te versterken zijn wij regelmatig op zoek naar 
gemotiveerde medewerkers voor onze ploegen verspreid over het hele 
land (m/v). Aarzel niet en kies voor een toekomst met Aswebo. Onze 
500 werknemers kijken uit naar uw komst!

VOOR ONZE ACTUELE VACATURES:
ZIE WWW.ASWEBO.BE, RUBRIEK JOBS

WAT BIEDEN WE?

Naast een aantrekkelijk salaris en 
werkzekerheid in een financieel gezond 
bedrijf geniet u bovendien ook van een 
transportdienst van en naar de werf 
(arbeiders). Ons personeel woont in 
221 verschillende gemeenten.

SOLLICITEREN

Kandidaten kunnen contact opnemen 
met onze personeelsdienst (Dirk Herman) 
op het nummer 09 282 60 30 of 
personeel@aswebo.be. Een 
sollicitatieformulier kan u downloaden 
op onze website of bezorg ons uw CV via 
CVWarehouse – ons online werfreserve.

DEEL JIJ MET
ONS EEN
PASSIE VOOR
WEGENBOUW?

MEER INFO
WWW.ASWEBO.BE

ASWEBO NV, Booiebos 4
9031 Drongen

www.aswebo.be
dirk.herman@aswebo.be
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Mijn verhaal begint eigenlijk op de jobfair van VTK, ergens vorig acade-
miejaar in maart. Daar heb ik verschillende bedrijven aangesproken met 
de vraag of ze geen stagiairs zochten, zonder al te hoge verwachtingen. Een 
week later kreeg ik echter antwoord van Denys nv, met de vraag of ik op ge-
sprek wou komen. Nog een paar weken later kreeg ik dan de vraag van Denys 
of ik een stage in Congo zag zitten.

Vanaf dan kon ik beginnen met de voorbereidingen, wat al bij al nog goed 
meeviel. Zo moest ik naar de reiskliniek van het UZ Gent voor een viertal 
vaccinaties en reisadvies i.v.m. malaria e.d. Ook moest ik enkele documen-
ten laten invullen door Denys die ervoor zorgden dat mijn verzekering in 
orde was. Voor Congo heb je ook een visum nodig, maar hiervoor moest ik 
enkel de nodige documenten binnen brengen bij Denys, zij hebben de aan-
vraag voor mij gedaan in Brussel. Ook vliegtuigtickets, transport en hotel in 
Congo waren door Denys geregeld.  Voor de rest bereid je je eigenlijk voor 
alsof je op een kampeertrip gaat in pakweg Italië.

Op 5 augustus ben ik dan met een 
ei in mijn broek vertrokken naar 
Brussels Airport. Gelukkig was er 
net een collega die dan terugkwam 
van verlof, waardoor ik de reis niet 
alleen moest maken. In Kinshasa 
heb ik nog twee keer moeten over-
nachten om een werkvisum aan te 
vragen (een voorganger heeft ooit 
enkele uren in de Congolese gevan-
genis moeten doorbrengen omdat 
hij geen visum om te werken had). 
Na nog een lokale vlucht van ander-
half uur kwam ik dan aan in Tshika-
pa, mijn thuis voor de komende vijf 
weken. Deze stad is werkelijk 110% 
Afrikaans. Onverharde wegen, 

overladen vrachtwagens, kinderen die in 
de rivier spelen, vrouwen die kleren (en 
zichzelf!) wassen in diezelfde rivier en van 
alles op hun hoofd dragen.

In deze stad met ruim een half miljoen in-
woners zijn er nog geen drinkwatervoor-
zieningen, de mensen halen water uit de 
rivier en in het beste geval desinfecteren 
ze het alvorens het op te drinken. Het pro-
ject dat Denys daar uitvoert bestaat dus in 
het bouwen van een waterzuiveringssta-
tion, een pompstation dat het water van 
de rivier naar het station pompt en een 
leidingnetwerk dat het gezuiverde water 
verdeelt over de stad. Één van de hoofdleidingen moest over een 50 meter 
brede rivier geleid worden d.m.v. een brug. Mijn taak was om de middelste 
pijler voor de brug te construeren en de voorbereidingen te treffen voor de 
landhoofden en had hiervoor constant een ploeg van vijf à tien arbeiders ter 

beschikking.
 
Tijdens deze stage heb ik ontzettend 
veel bijgeleerd over de praktijk, din-
gen die je nooit op school kan leren. 
Zo is het zeer gemakkelijk om een 
paar lijnen op papier te zetten voor 
het wapenings- of bekistingsplan. 
Dit plan in de praktijk omzetten is 
echter veel moeilijker en vraagt soms 
een beetje creativiteit, zeker in Con-
go. Bijvoorbeeld, de pijler lag langs 
één zijde op nog geen meter van het 
water, waardoor er geen plaats was 
om de bekisting te schoren. Je leert 

Stageverslag   Pieter - Congo
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ook een ploeg leiden en van je afbijten, want de Congolezen zijn meesters in 
het uitleggen en excuses verzinnen. Elke reden is goed om er niet te moeten 
aan beginnen. 

Voor ik vertrok had ik toch wat schrik voor het onbekende, ik wist niet goed 
waar ik mij moest aan verwachten maar van bij het vertrek in Zaventem tot 
mijn terugkeer in Zaventem was alles voor mij geregeld. Enkel op de werf 
stond ik er alleen voor, maar dan nog kon ik altijd bij mijn collega’s terecht 
met vragen of voor hulp. Ik heb kansen en verantwoordelijkheden gekregen 
die ik, denk ik, bij een binnenlandse stage veel minder zou gekregen hebben 
en heb veel bijgeleerd over de praktijk en over het leven zoals het écht is in 
Afrika en niet zoals de westerse media dit soms voorstellen.

 

 
 

©
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Michiel Weygers
2e master dredging & offshore

Jan De Nul
Brisbane, Australië 

Van 1 juli tot 15 augustus deed ik stage als uitvoerder 
voor Jan De Nul in Brisbane, Australië. Gezien de diversiteit aan activiteiten 
op het project kon ik verschillende taken op mij nemen. De eerste periode 
vertoefde ik vaak aan boord van de sleephopperzuiger Charles Darwin en 
stond ik mee in voor de dagelijkse opvolging van het schip. Zowel de meer 
technische alsook de administratieve taken behoorden tot het dagdagelijkse 
takenpakket. Na een aantal weken werden mij vooral taken op de reclama-
tion area toegestopt. Dit varieerde van theoretische studies en volumebere-
keningen over leidinggevende opdrachten tot het dragen van de eindver-
antwoordelijkheid tijdens direct contact met de klant. Het was kortom een 
gediversifieerde en leerrijke stage.

Evy Van Puymbroeck
2e master construction design
TUC RAIL
Brussel

Bij TUC RAIL heb ik meegewerkt aan verschillen-
de projecten. Ik heb enkele nazichtsberekeningen 
uitgevoerd en wapenings- en uitvoeringsplannen 

gecontroleerd voor de spoorbypass in Mechelen. In de Woluwelaan heb ik 
een werf bezocht van een dubbele-boog spoorwegbrug op de Diabolo-ver-
binding waar herstellingswerken werden uitgevoerd. Mijn grootste opdracht 
was om een nieuw verbeterd ontwerp te maken voor de staalstructuur van 
een nieuwe tractiewerkplaats in Melle en daarvoor gedetailleerde berekenin-
gen uit te voeren, lettend op de brandweerstand.

Pieter Steverlynck
2e  master dredging & offshore
Jan De Nul
Cartagena (Colombia)

 
Ik heb stage gelopen bij de baggerafdeling van Jan De 

Nul in Cartagena (Colombia) gedurende 6 weken (van 20 aug tot 30 sept) . 
Tijdens die periode heb ik enkele uitvoerders gevolgd op de verschillende 
schepen van het project. Een uitvoerder zorgt ervoor dat de productie van 
het schip zo hoog mogelijk is door dit nauwgezet op te volgen, te analyseren 
en te rapporteren aan het hoofdkantoor in Aalst. Daarnaast is een uitvoerder 
ook verantwoordelijk voor de logistieke aspecten van het schip. Mijn stage 
begon met het leren kennen van het project en de werking van de verschil-
lende schepen alsook de verschillende taken van een uitvoerder. Naarmate 
de stage vorderde kreeg ik meer en meer verantwoordelijkheid. 

Christof Lenaerts
2e master construction design

Studiebureau Van Echelpoel
Lille, België

Tijdens de stage heb ik het ontstaan van stabiliteitsplannen van woningen en 
appartementsgebouwen van dichtbij leren kennen. Naast het berekenen van 
elementen heb ik nuttige praktische ervaring opgedaan. Welke staafdiameter 
worden het meest gebruikt in gewapend beton, hoe gaat men om met de de-
taillering, is het wel nodig (in woningbouw) om tot het uiterste te gaan qua 
betonsterkte, …
De stage omvatte niet enkel bureauwerk, regelmatig ben ik de werf op gegaan 
om de wapening te controleren. Dit is het perfecte moment om de theore-
tisch bepaalde wapening in het echt te kunnen observeren!

Stages Stages
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Gilles Van Remoortel
2e master dredging & offshore

GeoSea (DEME Group)
Rostock, Duitsland

In de maanden juli en augustus had ik de eer om mee te draaien op een 
Offshore project van formaat. 80 funderingen dienden gefabriceerd en ge-
installeerd te worden in de Baltische zee. Ikzelf was verantwoordelijk voor 
de voorbereidingen van de kwaliteitsinspecties van de TP’s vooraleer ze op 
de Jackup geplaatst werden om later geïnstalleerd te worden. Het was een 
enorme ervaring op professioneel én persoonlijk vlak. Om af te sluiten kan 
ik zeggen dat DEME een stevige aanrader is om stage bij te lopen!

Sebastiaan Marynissen
2e master construction design
Seco
Brussel

Bij Seco was ik op eigen aanvraag verantwoorde-
lijk voor de ontwikkeling van een rekensoftware 
voor de verschillende types oplegtoestellen van 

bruggen. Ook omvat een stage hier buiten het klassieke kantoorwerk een hele 
resem werfbezoeken. Zo heb ik onder andere het nieuwe station van Bergen 
ontworpen door Calatrava, de Waaslandsluis, het station Brussel-Schuman 
en nog vele andere werven over heel België bezocht.

Chloë Marysse
1e master construction design

Havenbedrijf Gent
Gent

Ik kreeg de mogelijkheid een maand stage te lopen op de technische dienst 
van het ‘Havenbedrijf Gent’. Tijdens mijn stage had ik verschillende taken. Ik 
mocht interne vergaderingen op de technische dienst bijwonen. Daarnaast 
nam ik samen met de ingenieurs deel aan externe vergaderingen met be-
drijven, alsook werfvergaderingen. Ik kwam in contact met zowel natte als 
droge infrastructuur. Verder kreeg ik ook nog enkele persoonlijke opdrach-
ten, zoals: onderzoek naar optimalisatie van het onderhoudsbestek, het in-
ventariseren van de openbare verlichting, onderzoek naar mobiele kranen en 
mogelijkheden met braakliggende terreinen. 

Mathieu Everaert
2e master dredging & offshore
Deme
Singapore

In juli en augustus 2014, liep ik gedurende 6 weken stage als project engineer 
bij DEME. Ik had het voorrecht naar Singapore te mogen gaan om stage te 
lopen. In Singapore is DEME ( meer specifiek de tak Dredging International) 
momenteel bezig met het uitbreiden van een eilandje in de haven (148 ha ex-
tra). Ter plaatse werken ze vooral met onderaannemers die de baggerwerken 
uitvoeren. Daarom was het moeilijk zelf als superintendent te werken, er was 
maar 1 enkel eigen schip op site. Mijn voornaamste taken waren: Method 
statement/ Risk assessments/ allerlei andere zaken uitschrijven die goedge-
keurd werden door de project director en vervolgens doorgestuurd werden 
naar de klant. Verder was ik ook betrokken bij het design en constructiepro-
ces van 2 speciale pontons en was ik verantwoordelijk voor de communicatie 
met de shipyard. Verder mocht ik natuurlijk ook dikwijls de boten op, mijn 
ogen de kost geven en zoveel mogelijk bijleren. Ik spreek dus uit ervaring 
wanneer ik zeg dat een stage de ideale manier is om heel veel bij te leren en 
te zien of je de juiste richting uitgaat met jouw verdere carrière. Dus voor alle 
twijfelaars, zeker doen! En indien jullie vragen zouden hebben in verband 
met een mogelijke stage bij DEME, aarzel zeker niet om mij aan te spreken!

Stages Stages
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Dag burgies,

Het is ondertussen alweer 7 jaar geleden dat ik aan de UGent afstudeerde 
als burgerlijk bouwkundig ingenieur, optie constructie-ontwerp. Er was op 
dat moment heel veel vraag naar ingenieurs. Ik koos heel bewust voor BM 
Engineering, een middelgroot studiebureau in Roeselare, waar ik projectin-
genieur ben op de afdeling stabiliteit.

BM combineert de voordelen van kleine en grote studiebureaus. De sfeer is 
familiaal en iedereen is aanspreekbaar, ook de zaakvoerders, die gewoon tus-
sen ons zitten. We zijn in diverse marktsegmenten actief, van woningbouw 
en appartementen over kantoren en industriële projecten tot commerciële 
handelsruimtes. Maar als ingenieur word je hier niet in een bepaalde speci-
alisatie geduwd. Projectingenieur stabiliteit is bij BM niet enkel funderingen 
berekenen, maar ook van a tot z – van plan tot oplevering – projecten op-
volgen van staal-, beton- en houtconstructies. Veel afwisseling dus! Ik maak 
alle berekeningen, stuur de tekenaars aan, voer besprekingen met de andere 
bouwpartners en controleer de uitvoering op de werven. Momenteel werk 
ik mee aan een reconversieproject van een havensite in Dok Noord in Gent, 
waar een groot winkelcentrum zal gecombineerd worden met kantoren en 
appartementen. Burgies uit West-Vlaanderen die de E403 tussen Brugge en 
Kortrijk gebruiken, zullen ook wel het nieuwe hoofdkwartier van Skyline in 
Izegem kennen en het ingenieuze magazijn van Deltalight in Moorsele.  

Ik ben gestart met klei-
ne projecten en kreeg 
zo de kans om te leren 
van de ervaren ingeni-
eurs. Nu  mag ik zelf 
beginnende jonge inge-
nieurs aansturen en be-
geleiden. Een van mijn 
meer ervaren collega’s 
is een jaar geleden de 
eerste junior-vennoot 
van BM Engineering 
geworden. Samen met 
de 3 vennoten-zaak-
voerders vormt hij het 
management. Die doorgroeimogelijkheid spreekt me zelf ook wel aan. Ik 
wil eerst verder ervaring opdoen in het managen van grote dossiers. En wie 
weet, kan ik later misschien ook deel uitmaken van het management en het 
studiebureau verder helpen uitbouwen.

Wil je meer weten over mijn job bij BM Engineering en het pad dat ik als in-
genieur heb afgelegd? Dan mag je me altijd mailen op sl@bmengineering.be! 

Veel succes!

Stijn

Testimonial Testimonial
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Sander in            brazilië
Na vele maanden voorbereiden, vertrok ik eindelijk op 17 februari 2014 naar 
Brazilië. Ik ging 1 semester studeren aan UFSC, ofwel ‘Universidade Federal 
de Santa Catarina’ in Florianopolis, ook wel beter gekend als ‘het magische 
eiland’. Daar eenmaal toegekomen kon ik nog genieten van een maandje zo-
mervakantie (daar was het namelijk zomer) en natuurlijk ook het wereldbe-
roemde carnaval. Niet in Rio de Janeiro welteverstaan, maar in Salvador de 

Bahia.
 
Na een maand begonnen de les-
sen dan. Ik volgde er enerzijds 3e 
bachelor vakken, alsook 1e master 
vakken. Ook m’n bachelorproef 
was ik van plan daar af te leggen. 
Alle lessen werden in het Portugees 
gegeven, en tevens m’n bachelor-

proef werd in het Portugees afge-
werkt.
Qua moeilijkheid vielen de lessen mee, al lag het tempo toch wat lager. Som-
mige lessen (waarop je trouwens 75% verplicht aanwezig moest zijn) begon-
nen om 7u30, wat dus betekende dat ik om 6u00 moest opstaan. 

Mijn appartement, dat ik samen met twee Colombianen deelde, bevond zich 
een 7-tal km van de universiteitscampus aan de oevers van het grootste meer 
van het eiland, nl. ”Lagoa da Conceiçao”. Dit om de eenvoudige reden dat 
alle uitwisselingsstudenten daar wonen, en het dichter bij de talrijk aanwe-
zige stranden is. Het voordeel was dat je daardoor maar op straat hoefde te 
lopen, of je kwam al andere uitwisselingsstudenten tegen.

De 7 km naar de universiteitscampus kon afgelegd worden met de bus. Maar 
aangezien het bussensysteem in Florianopolis niet altijd even goed uitge-
werkt was, hadden de uitwisselingsstudenten de gewoonte om te liften. En 
gelukkig hadden sommige Brazilianen de gewoonte om ons dan mee te ne-
men (wat trouwens ook maar enkel in Florianopolis zo is).
 

Florianopolis heeft het meeste 
aantal uitwisselingsstudenten van 
Brazilië. Portugezen, Spanjaarden, 
Fransen, Colombianen, Duitsers, 
Italianen,... Met hen werden ook de 
meeste activiteiten gedaan: feest-
je op een boot op het meer, open 
bar feestjes, katerdagen op het 
strand,… 

Naast al het harde labeur tijdens 
de lessen in de week, was er soms 
ook wel tijd voor een uitstapje: een ‘Festival de Cerveja’ in het er toch wel 
zeer Duits uitziende Blumenau, de watervallen van Foz do Iguacçu, de qua 
vermogen grootste stuwdam ter wereld Itaipu, en last but not least het WK 
voetbal dat in juni en juli in Brazilië georganiseerd werd. Enkele matchen 
van de Belgen pikte ik mee, en tenslotte ging ik als één van de enige blonde 
mensen naar Rio de Janeiro om de finale op groot scherm te bekijken tussen 
alle dolgedraaide en zatte Argentijnen. Een pretje was het niet altijd ;-)

Misschien nog een laatste tip voor Poutrix: mochten jullie een feestje geven: 
caipirinhas gemaakt in betonmolens zijn de max! 
Voor de mensen die zouden twijfelen over een semester in het buitenland: 
DOEN! Een semester in Brazilië: ZEKER DOEN!!!

Sander Franco
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Openingsontbijt
 

Naar jaarlijkse ge-
woonte werd ook dit 
jaar een openingsont-
bijt georganiseerd door 
Poutrix.
Alle bachelor- en mas-
terstudenten konden 
genieten van verschil-
lende en allemaal even 
lekkere verse koffie-
koeken. Aangezien het 
algemeen geweten is 

dat de studenten ook graag een glaasje drinken was er keuze tussen koffie, 
warme chocolademelk en een fris glaasje fruitsap. Vele studenten (en zelfs 
professoren) zijn dus 
met een rond buikje, 
goed gesmeerde keel 
en met veel tegenzin 
terug kunnen vertrek-
ken naar hun volgend 
lesuur.
 

Openingsbbq

Combineer een stralen-
de zon, veel ambiance, 
vele groentjes en lekker 
vlees en je hebt de ope-
ningsbbq van Poutrix. 
Iedereen die dit wenste 
kon voor slechts enke-
le euro’s op woensdag-
middag genieten van 
een bordje vol met lek-
kers. Omdat veel vege-
tariërs afhaken bij het 
horen van het woord ‘vlees’ was ook aan hen gedacht, er was dus plaats voor 
iedereen. En aangezien de vele studenten blij waren dat ze eens iets anders 
dan een broodje van de cafetaria konden eten was de opkomst dan ook talrijk. 
Bovendien kon je je na het eten uitleven op de vele spelletjes die aanwezig 
waren. Vooral de betonblokken (hoe kan het ook anders, we doen bouwkun-
de voor iets!) waren in trek. Dit had waarschijnlijk ook deels te maken met de 

leuke verrassing die in 
deze blokken verstopt 
was. Wie namelijk hard 
genoeg op de blok-
ken sloeg, vond enkele 
muntstukken en kon 
daarmee nog een extra 
drankje aankopen. Het 
was alweer een topedi-
tie met stralend weer, 
op naar volgend jaar!

Openingsweek Openingsweek
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I-profiel, waaronder er op verschillende intervallen drie drukpilaren te vin-
den zijn. Dit zijn in de grond gevormde betonnen kolommen, aangezien ze 
al aanwezig moeten zijn alvorens de grond afgegraven wordt. De raamope-
ningen van de onderste verdieping zijn toegemetseld om de wand extra stijf 
te maken.

Na het werfbezoek wer-
den we ontvangen in 
Brasserie Bridge op het 
Sint-Baafsplein door 
de marketing manager 
van VK Engineering, 
Serge Cappon. Met een 
korte presentatie stelde 
hij ons het studiebu-
reau VK Architects & 
Engineers voor, waarna 
hij ons een overzicht 
gaf van enkele in het 
oog springende pro-
jecten van het studie-
bureau. Dit vormde, 
samen met het aan-
geboden drankje, de 
perfecte afsluiter van 
het leerrijke openings-
werfbezoek!

Openingswerfbezoek

Het openingswerfbezoek op maan-
dag 29 september bracht ons naar 
de Kouter. Daar staat al enkele 
maanden enkel nog de gevel van 
het oude KBC-gebouw recht. Aan-
gezien het om beschermd erfgoed 
gaat, moet deze volledig bewaard 
worden. In de plaats van het oude 
gebouw komen twee ondergrond-
se parkeerniveaus, nieuwe ruimte 
voor de KBC kantoren, 5000 m2 
winkelruimte en 41 luxeapparte-
menten. VK Engineering staat in 
voor de stabiliteit van het project, 
dat ontwikkelt is door Matexi. 

Het project begon met de minutieuze afbraak van het vorige gebouw en de 
afgraving van de grond om de twee ondergrondse parkeerniveaus mogelijk 
te maken. 

We werden begeleid 
door projectingenieur 
Koen Feyaerts van VK 
Engineering, die ons 
het systeem uitlegde 
dat de gevel recht-
houdt. Aangezien er 
twee parkeerniveaus 
zijn, moet de gevel over 
een opmerkelijke diep-
te gesteund worden. 
De gevel rust op een 

Openingsweek Openingsweek
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Vol blijde verwachtingen vertrokken we donderdag 16 oktober met een vijf-
tal studenten vanuit het Sint-Pietersstation om Poutrix te vertegenwoordi-
gen op de Student Contest, een wedstrijd waar Poutrix toch wel een rijke 
traditie te verdedigen heeft. Dit jaar luidde de opdracht: “With a little help 
from a φ6”. Anders gezegd, maak een zo sterk mogelijk betonproefstuk met 
behulp van een wapeningsstaaf met een dikte van 6 millimeter. Althans, zo 
luidde het reglement.

Een “heroïsche” plek als het Constant Vanden Stockstadion te Brussel, is een 
ideale locatie voor de bedrijfswereld om informatie uit te wisselen en contac-
ten te leggen. Als student konden we ook al een beetje mee proeven van deze 
toekomstige wereld voor velen onder ons. Over proeven gesproken, over de 
catering hoor je niemand klagen.

Dan over naar de activiteit die 
er echt toe deed voor ons. Vol 
spanning keken we toe op de 
beproeving van ons eerste proef-
stuk. Neem het van mij aan, een 
tellertje zien lopen is zelden 
zo spannend geweest. We ver-
trouwden op de sterkte en de 
kunde van labo Magnel, die ons 
bij de vervaardiging van onze 
proefstukken zeer goed hebben 
geholpen, waarvoor dank!
Echter, bij de opmetingen van de 
balkjes voor elke driepuntsbuig-
proef, bleek dat er een serieuze 
marge zat op de wapeningstaven. 
Daar dit nog steeds betondag is, 
was het de bedoeling dat de hoe-
veelheid staal voor iedereen het-
zelfde zou zijn. De jury besloot echter de goede vrede van de dag niet te 
verstoren en daarom ook de resultaten van de groepen met een significant 
grotere diameter te aanvaarden. Dit was een streep door onze rekening en 
resulteerde in een zure vierde plaats.

Nadien volgden er nog enkele workshops over de nieuwste ontwikkelingen 
in beton. Onder andere zelfhelend beton, betonverdediging tegen corrosief 
milieu en toepassingen van vele technieken in de hedendaagse betonbouw 
waren enkele van de vele onderwerpen.

Ietwat ontgoocheld, maar na een aangename dag keerden we tenslotte terug 
naar het mooie Gent. Volgend jaar beter.

Concrete Day Concrete Day
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of naar de Topsportschool in Gent 
gaan. Ik heb toch voor dat laatste 
gekozen en dat ben ik blijven doen 
tot nu toe.

P: Dat is niet evident waarschijnlijk, 
elk weekend van Gent naar Hasselt?

T: Gohja, ik doe dat nog altijd. We 
zitten met verschillende turners op 
de trein en babbelen wat of spelen 
met de kaarten. Zo gaat de tijd toch 
sneller dan anders.

P: Hoeveel uur per week train je nu?

T: Rond de 28 uur. Ik train elke dag, 
behalve zaterdag en er zijn elke dag 
twee trainingen behalve woensdag 
en zondag.

P: En hoe ziet een normale trainings-/lesdag er uit voor jou?

T: Meestal is er eerst training van 8u tot 10u30. Dan ga ik naar de les, eet  ik 
tussendoor nog wat en dan is er meestal nog les. En tegen 16 à 17u ga ik weer 
naar de zaal voor een training van drie uur.

P: Bestaan je trainingen enkel uit het zuivere turnen of heb je ook krachttrai-
ningen?

T: De krachtoefeningen zijn in het turnen verweven. Met de gewichten wer-
ken we eigenlijk nooit meer. Vroeger wel, maar nu werken we echt op speci-
fieke kracht afhankelijk van het toestel. Je moet leren met je lichaam werken, 
want gewichten zijn heel specifiek voor die spier en die spier, maar als je 

Thomas Neuteleers zit momenteel in zijn derde bachelor 
bouwkunde aan onze faculteit. Hij combineert zijn studies 
met topsport artistieke gymnastiek. In oktober 2014 nam 
hij met het team nog deel aan het wereldkampioenschap 
in Nanjing, China. Wij waren wel eens geïnteresseerd 
hoe zijn leven er uit ziet en trokken naar de topsporthal 
in Gent waar hij momenteel traint.

P: Je bent net terug van het WK in Nanjing, China. Hoe was het daar?

T: Het is goed geweest hé. We hebben de 19-de plaats gehaald. Dat is 9 plaat-
sen beter dan het vorige WK. We zijn nu ook zeker gekwalificeerd voor het 
volgende WK in Glasgow. Als we drie plaatsen beter doen, dan mogen we 
naar het testevent in Rio. Wanneer we daar bij de beste 12 zijn, mogen we 
naar de Olympische spelen.

P: En jij maakt deel uit van het basisteam?

T: Ja, de laatste jaren ben ik, wanneer ik fit was toch, altijd geselecteerd ge-
weest voor het team. Op de laatste wedstrijd turnde ik vijf van de zes toestel-
len. Enkel paard met bogen doe ik niet, maar daar was ik niet heel ongeluk-
kig mee.

P: Wanneer ben je eigenlijk begonnen met 
turnen?

T: Rond mijn zesde ongeveer. Dat was 
eerst heel speels, maar geleidelijk aan is 
dat intenser geworden. In het eerste mid-
delbaar ben ik dan naar de topsportschool 
gegaan. Eerst in Hasselt, daar heb ik twee 
jaar gezeten maar toen ik in het derde 
middelbaar zat moest ik kiezen: stoppen, 

Artistieke Gymnastiek He-
ren, ook wel toestelturnen 
genoemd, is een populaire 
olympische sport waarbij 
de mannen aan 6 toestel-
len turnen. Deze toestellen 
zijn grond, paard, ringen, 
sprong, brug en rek. 

Interview: Thomas Neuteleers
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bijvoorbeeld een oefening in de ringen doet, gebruik je eigenlijk heel je li-
chaam. Toen ik vorig jaar geblesseerd was deed ik wel veel krachtoefeningen 
en ik merkte aan de gewichten dat ik vooruitgang boekte, maar wanneer ik 
in de ringen hing merkte ik dat ik veel zwakker was. Je moet je kracht dus 
echt wel leren gebruiken. Er zijn ook nog andere toestellen hé. Wij trainen 
vooral door alle oefeningen heel veel te herhalen omdat de oefening echt tot 
in de kleinste details juist moet zitten, waardoor je dus ook aan zoveel uren 
komt.

P: Bepaalt je lichaamsbouw dan vooral welk toestel je best kan, of werkt het 
omgekeerd? Hoe meer je op één toestel traint, hoe meer je lichaam verandert?

T: Je lichaam bepaalt inderdaad wel welk toestel je het best kan. Ik heb bij-
voorbeeld korte armpjes waardoor paard met bogen heel moeilijk is voor mij 
aangezien mijn bekken veel hoger moet zitten om over die bogen te geraken. 

De ringen zijn voor mij dan wel weer 
gemakkelijker aangezien mijn hefbo-
men veel korter zijn. Dus het hangt 
inderdaad wel een beetje af van je 
lichaam, maar ook van je lichaams-
gevoel.

P: Is het eigenlijk gemakkelijk te com-
bineren topsport en burgerlijk ingeni-
eur?

T: Je hebt een goeie planning nodig, 
maar ik ben altijd wel gewend ge-
weest om te studeren (alléja, in het 
middelbaar is dat niet echt studeren), 
maar toch om school en sport te 
combineren. Ik heb daar denk ik wel 
een vrij goede balans in gevonden.

P: En heb je dan nog tijd om eens uit te gaan?

T: Af en toe, af en toe. Ik doe dat altijd wel in periodes. Bijvoorbeeld nu heb 
ik geen wedstrijden meer en kan ik wel eens uitgaan, maar voor het WK ben 
ik zeker 3 maanden niet uitgeweest en dan drink ik ook geen alcohol. Ik heb 
het wel gemerkt de dag na het WK ;)

P: En heb je dan nog tijd voor een vriendin?

T: Daar maak ik wel tijd voor dan, maar momenteel heb ik geen vriendin.

P: Volg je een bepaald dieet of moet je op je eten letten?

T: Ik let wel wat op mijn eten, maar dat is ook weer in periodes. Ik probeer 
niet vettig te eten. Ik eet zeker niet minder, want ik heb zeker al mijn energie 
nodig. Anders voel ik me niet goed en dan kan ik niet zo goed trainen. We 
worden niet gewogen ofzo, maar ik probeer gewoon gezond te eten. 

P: Waarom heb je eigenlijk gekozen voor burgerlijk ingenieur bouwkunde?

T: Waarom? Dat is een goede vraag.. In het middelbaar was ik wel altijd al ge-
interesseerd in wetenschappen en wiskunde en ik zocht een uitdaging. Maar 
ik denk dat ik deze wel gevonden heb ;) Ik heb wel echt afgezien het eerste 
jaar! Ik kwam van 4u wiskunde, dus ik heb wel mogen bijwerken.

P: Wanneer denk je afgestu-
deerd te zijn? Want je mag van 
Bloso maar een bepaald aan-
tal studiepunten opnemen elk 
jaar?

T: Ik denk binnen een 3 à 4 
jaar. Normaal gezien mogen 
we inderdaad maar 40 studie-

Interview: Thomas Neuteleers

Andere hobby’s: voetbal kijken, RC 
Genk is echt de beste ploeg van het 
land!
Favoriete boek: lezen doe ik echt 
nooit
Favoriete film: The Departed
Favoriete muziek: Arctic Monkeys
Favoriete gerecht: Pasta!
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De week na het werfbezoek van Willy Naessens was het al tijd voor een vol-
gend hoogtepunt in de werfbezoeken van Poutrix. Deze keer was het de beurt 
aan Artes, die onze bouwkundige dromen waarmaakte door maar liefst 3 
werven in Antwerpen aan te bieden elk uit een ander vakgebied. Artes is 
over heel België actief in zowel de burgerlijke bouwkunde, de waterbouw-
kunde als de renovatie en op deze manier konden ze ons uit elke tak een 
andere werf tonen.

Onze eerste stop die voormiddag was bij Blue Gate die de waterbouwkunde 
representeerde. Om te beginnen kregen we een presentatie over Artes en de 
ontwikkeling van het project.  Het project omvat het bouwen van een nieuwe 
kaaimuur voor de oude 
die aan het bezwijken 
is. Om dit te verwezen-
lijken worden er 60 hol-
le palen met diameter 
van 2 m in de grond ge-
trild, en daarna gesla-
gen. In een tweede fase 
platen worden hier pla-
ten tussen geschoven. 
De moeilijkheid van dit 
project ligt in het feit 
dat de oude kaaimuur 
niet stabiel genoeg is 
om de werken vanop 
het land te doen. Hier-
door dient alles vanaf 
het ponton te gebeu-
ren. Verder zijn er ook 
telkens bij stormtij pro-
blemen aangezien het 
water dan over de oude 
kaaimuur stroomt en 

punten per jaar opnemen. Maar nu zit ik al in mijn derde jaar en neem ik ook 
nog Sysi en CAG op dus ik ben wel tevreden. 

P: Dit jaar werd je Belgisch kampioen. Welke resultaten heb je nog gehaald?

T: Ik ben intussen al naar 4 WK’s en 3 EK’s geweest bij de seniors en als junior 
heb ik verschillende finales gehaald op het jeugd-EK en de youth olympic 
games. Daar werd ik 5e aan de brug en 4e aan de grond. Jammer genoeg 
kreeg ik niet de punten die ik verdiend had aan de brug en miste ik zo een 
medaille. 

P: Wat wil je nu nog bereiken?

T: De enige wedstrijd waar ik nog niet naartoe geweest ben zijn de Olympi-
sche spelen, maar dat is natuurlijk zeer moeilijk. We zien wel, ik probeer nog 
zoveel mogelijk te evolueren, maar zolang ik in de ploeg blijf en naar WK’s 
kan ben ik heel tevreden. Voorlopig is mijn doel dus deze olympische spelen 
en daarna zie ik wel of ik nog verder turn of niet. Ik probeer gewoon zo ver 
mogelijk te geraken. 

P: Bedankt voor het interview en nog heel veel succes, Thomas!

Werf: Artes



4140

de kaaimuur verschuift. Om dit op te lossen wordt er gebruik gemaakt van 
pompen die het water voor en achter de kaaimuur op gelijke hoogte houden. 
Na deze uitleg en antwoord op al onze vragen mochten we het geheel bekij-
ken vanop de sleepboot.

De tweede stop die voormiddag waren de parkappartementen in hartje Ant-
werpen. De site is gelegen aan het domein van het oud militair hospitaal 
waar onder andere Sergio Herman zijn restaurant ‘The Jane’ heeft onderge-
bracht. Hier werd een efficiënte manier van bouwen duidelijk gemaakt door-
dat het geheel uit 3 torens bestaat. Er was een soort van doorschuifsysteem 
van ploegen waardoor 1 bouwlaag in 9 dagen geplaatst kon worden. Iedere 
ploeg had zijn eigen specifieke taak die op ieder verdiep herhaald werd. De 
afwerking gebeurt ook in een doorschuifsysteem maar hier is er een extra 
moeilijkheidsgraad aangezien de klant de indeling van het appartement zelf 
kan kiezen. Geen enkel appartement is dus gelijk. Om dit mogelijk te maken 
zijn alle buitenmuren dragend en worden de binnenmuren niet-dragend uit-
gevoerd. Na het bekijken van de verschillende aanwezige bouwstadia werd 
het middageten geserveerd en kregen we nog een rondleiding over het hele 
domein.

De laatste stop voor die dag was in het Museum van Schone Kunsten in Ant-
werpen, dat momenteel 
volledig gerenoveerd 
wordt. De tour begon 
in de kelders waar we te 
horen kregen dat daar 
de vroegere atoom-
kelder verscholen zat. 
Deze moest verwijderd 
en vervangen worden 
door een thermisch 
geregelde ruimte om 
schilderijen in te be-
waren. In eerste instan-

tie wou men de atoomkelder exploderen om deze zo naar buiten te halen 
maar door het gebrek aan wapeningsplannen en de grote risico’s is dit niet 
gebeurd. Verder kregen we een rondleiding van helemaal beneden tot boven 
op het dak met de omschrijving van de taken en de problemen die het hoofd 
zijn geboden. Deze taken omvatten het verwijderen van asbest, renoveren 
van muren en historische aspecten van het gebouw, leggen van nieuw par-
ket,… maar veel spectaculairder was het nieuwe museum dat ‘in’ het oude 
wordt geplaatst. Het omvat het zogenaamde nieuwe verticale museum dat 
in de patio’s van het oude museum omhoog rijst. Na deze indrukwekkende 
rondleiding van renovatie met af en toe een stukje kunst of anekdote tussen-
door werd de rondleiding afgesloten met een drankje.

Het was een zeer geslaagde activiteit die alle aspecten van de bouwkunde aan 
bod liet komen waardoor er voor elk wat wils was. Onze dank gaat hiervoor 
uit naar Artes en in het bijzonder naar Artes Roegiers.

Werf: Artes Werf: Artes
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Op woensdag 5 november vond de zesde editie van de Bouwkundebeurs 
plaats. Dit jaar vormde de banketzaal van het ICC Gent de achtergrond van 
de beurs.
De eerste studenten 
kwamen iets voor vijf 
uur toe en werden har-
telijk ontvangen. De 
studenten kregen - als 
burgies, hoe kan het 
ook anders - business 
cards die gekoppeld 
zijn aan hun CV. Iets 
later werd de beurs met 
een korte toespraak ge-
opend door de voorzit-
ter, Sebastiaan.  Meteen hierna werd een allereerste tipje van de sluier gelicht 
over de Poutrix reis.  

Deze editie was alweer meer dan geslaagd! Een hondertal masterstudenten, 
maar ook enkele nieuwsgierige derdebachelor studenten waren aanwezig sa-
men met een twintigtal sponsors. Die dekten samen een grote lading, gaan-
de van natte tot droge bouwkunde, en van studiebureau tot aannemer. De 
studenten konden tussen de verschillende bedrijfsstanden lopen, terwijl in 

het ander gedeelte van 
de zaal bedrijven kor-
te presentaties konden 
geven, om hun bedrijf 
voor te stellen. 
Om alles luchtig te 
houden, werden de be-
drijfspresentaties in 3 
blokken verdeeld met 
tussendoor wat tijd om 
de benen te strekken.  

Vele studenten kozen er tussendoor voor om iets te drinken aan de bar of om 
extra informatie te winnen door persoonlijke gesprekken te voeren met de 
bedrijfsvertegenwoordigers. 

Aangezien zowel ingenieurs als HR-managers aanwezig waren, werden alle 
mogelijke vragen beantwoord. Zo kregen vele sponsors vragen over de wer-
king van het bedrijf, de mogelijkheid tot een stage, het takenpakket van een 
ingenieur of wanneer en waar ze kunnen solliciteren. Sommige studenten ga-
ven de voorkeur aan gesprekken en lieten het volgende blok met presentaties 
voor wat het was, terwijl anderen geïnteresseerd keken naar de presentatie.
Halverwege de beurs kon iedereen naast drankjes ook genieten van het wal-
king dinner. Dit hield de studenten en sponsors echter niet tegen om verder 
te praten.

Dit jaar kunnen we dus weer spreken van een succesvolle editie. Bedankt 
aan alle studenten, sponsors en medewerkers om er opnieuw een geslaagd 
evenement van te maken!

B o u w k u n d e - beurs
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P: Were you already teaching back 
in Germany?

K: To a little, a very little and small 
extent, yes. I’ve done some tea-
ching, but I was more involved in 
supervision of Master’s thesisses, 
and assisting Ph.D.’s.

P: Are there some remarkable differences between teaching in Germany and 
teaching here?

K: Surprisingly very few, I have to say. It’s the same system, we have a lecture 
part and an exercise part, which could be a project exercise or a smaller exer-
cise. In Germany, the focus lies a little more on the small exercises, not like 
a big project where you work on for a couple of weeks. Here it’s a little more 
group-based, which I prefer because it is something you will find in your job 
later as well.

P: Do you live in Ghent now? And if so, do you like it here?

K: Yes, I live here. I like it very much! I had some pictures in my mind, from 
the previous visits, but you only see some parts, like the castle and the three 
towers, the tourist parts actually. I didn’t really have a full picture, which I 
now have. It’s a nice town to live in!

P: How was your time as a student?

K: I studied in two different locations: Darmstadt, a city about 40 kilometers 
south of Frankfurt, which is a typical student city, with about a quarter of 
the inhabitants being students. There are lots of pubs, and places to go to, 
lots of activities besides studying itself! After that, I moved to Hannover, 
quite a larger city than where I started, and not so much a student city. But I 
liked it there as well, as there are some nice parts to be. The reason I moved 

Professor Kortenhaus is a professor at our university 
since last year, originating from Germany, and teaches 
a few water-related courses. In the following interview, 
we asked him some questions about his life and his field 
of study.

P: For students who have yet to meet you, can you tell a little bit about yourself?

K: Let’s start with the courses I’m teaching then. 
At the moment, I’m teaching three courses in 
the first semester: Offshore Structures, this is the 
part about structures itself and about renewable 
energy. The second one is Water Management and 
Environment, as you know. In that course, I te-
ach everything about management and environ-
mental issues concerning water. The third one is a 
block course about sustainable use of water, within 
the TIWM program between the UGent and the 
University of Antwerp. This course is about the 
management of inland water, like distribution of 
drinking water, storage, sewage water, etc.

P: How did you end up teaching in Ghent?

K: That’s a good question! There was an opening, about one and a half years 
back, filling the position of professor Julien De Rouck, who is retired now, 
where I applied for. I told them I don’t know the network, I don’t know the 
background, well, the coastal background is okay, but I don’t know the back-
ground of water management in Belgium, so let’s try and see. I have worked 
with the Ugent in previous projects before, European projects, so I said: okay, 
I’ll try! And well, now I’m here!

Interview: Prof. Kortenhaus
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there is because I was intere-
sted in water related studies, 
such as coastal engineering, 
which Hannover was better 
in. At that time, in Germany, 
it wasn’t quite easy to change 
universities, you had to do an 
intermediate exam, which was 
accepted by other universities, but before finishing that, you had to learn the 
basics, mechanics and all that. A bit like here! But after that, I wondered what 
I should do next: will I construct high towers, or do I move to the sea and 
build something there? Because of that, I used one semester for orientation, 
after which I had a better view of which direction I could go in. But I liked 
being a student! It’s a very nice part of life, and it should be as long as possi-
ble! Well, your sponsors probably see that differently…

P: When did you decide to do a Ph.D.?

K: Relatively early after the end of my studies. There was an opportunity 
when I finished my studies, to start within a European project, and working 
internationally was something I found very interesting. This was not directly 
linked to a Ph.D. at that stage, it was just being a project engineer in a Euro-
pean project, doing research, but focusing on that project. It was very interes-
ting, and from doing that for 1-2 years, it became clear I wanted to do a Ph.D. 

P: When you started your Ph.D., was it with the intent of becoming professor?

K: No. If you asked this question 3 years ago, I would probably say, “I don’t 
know, I don’t want to”, but that has changed over time. Some people have that 
intent, some people do it with the intent of getting a better job later on, it’s 
very open. The German system is however quite different from the Belgian 
one: we have Ph.D. parallel to a job situation. So you get a job within a uni-
versity, you do research within a project, and if that project luckily ends up 
in a Ph.D., you’re fine, otherwise you do a Ph.D.’s parallel to your job. Which 

Favourite book: Der Schwarm
Favourite food: Anything Italian
Favourite soccer team: Germa-
ny! And definitely not Bayern 
Munchen
Favourite scientific formula: E=mc2

makes everything a lot longer and more complex than in Belgium. Some 
people even work on it for up to 10 years.

P: For how long are you a professor?

K: Only from when I came over here, so over a year now.

P: Up until now, what was the best moment in your career?

K:  It’s difficult to say, there’s no single point that stands out. There are always 
a lot of challenges in projects, so some of the highlights were European pro-
jects: working together with completely different people, with other back-
grounds, to see to which strength you can get when working in group. 

P: Do you have any hobbies?

K: Yes I have, I don’t have much time for them though. I sail from time to 
time, I’m playing tennis, cycling, mountain climbing,... I’m trying to be active 
as much as possible, but as I said, time is limited.

P: Thank you for the interview!

Interview: Prof. Kortenhaus
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Geef je tekening voor 31 januari 2015 af 
aan iemand van het bestuur en win een 
cinematicket!

Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter laat hem 
nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter dood zal worden ge-
bracht. Als de boer liegt wordt hij opgehangen en als hij de waarheid spreekt 
wordt hij onthoofd. De boer spreekt een zin uit en wordt tot ieders verbazing 
even later vrijgelaten omdat de rechter de straf niet kan bepalen. 
Wat heeft de boer gezegd?

Stuur het antwoord van het raadsel en 
van de droedel voor 31 januari 2015 door 
naar info@poutrix.be en win een cinema-

ticket!

Raadsels Kleurplaat
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Ochtendstond heeft goud in de mond, moesten ze bij de HR-dienst van Jan 
De Nul Group gedacht hebben. Het bedrijfsbezoek startte immers al om 8u 
‘s morgens.
We werden ontvangen 
in de indrukwekkende 
inkomhal van het kan-
toor in Aalst waar we 
ons konden vergapen 
op de vele maquettes 
van schepen die daar 
zijn tentoongesteld. 
Meteen sluisden ze ons 
door naar de een pre-
sentatieruimte. Hier 
kregen we, na een in-

troducerend filmpje, meer informa-
tie in verband met de verschillende 
afdelingen van Jan De Nul Group. 
Elk afdelingshoofd probeerde op 
zijn beurt, elk op hun eigen ma-
nier, ons te enthousiasmeren om in 
een later stadium voor Jan De Nul 
Group te kiezen. Tussen de presen-
taties door werd er een koffiepauze 
voorzien teneinde de concentratie 
op peil te houden.

Nadat het bedrijf en zijn activiteiten 
in grote lijnen werden uiteengezet, 
was het moment aangebroken om 
door de gangen van het kantoor 
op ontdekkingstocht te trekken. 
De voor ons belangrijkste ruimtes 
werden met hand en tand van uitleg 

voorzien. Hierbij denken we vooral aan de baggersimulatoren, de magazij-
nen en workshops en de studieafdeling. We werden tijdens deze rondgang 
omvergeblazen door de riante afmetingen van sommige onderdelen van de 
verschillende baggerwerktuigen.

Tot slot werd er voor ons een lunch in de wintertuin voorzien. Tijdens deze 
lunch was er ook uitgebreid de gelegenheid tot conversatie met zowel tech-
nische staf als vertegenwoordigers van de HR-afdeling. Met diverse infor-
matiebrochures en een schoudertas als buit keerden we tevreden en voldaan 
terug naar ons hoofdkwartier in Gent.

Bedrijfsbezoek Jan DE Nul
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Na het bedrijfsbezoek op dinsdag, was het op donderdag 20 november op-
nieuw tijd om de Poutrix-bus op te stappen. Om in de sfeer van het bedrijfs-
bezoek te blijven, was de afspraak opnieuw om 8 u (!) ’s morgens aan de 
Plateau. Ondanks het vroege uur, stonden 19 studenten toch stipt klaar om 
richting Zeebrugge te vertrekken. Daar bevindt zich de werf van de A11, die 
momenteel gebouwd wordt door Jan De Nul.

Tijdens de busrit, kre-
gen we al de kans om 
langs de werf te rijden, 
wat ons al een eerste in-
druk gaf op de enorme 
omvang van de wer-
ken. Na aankomst in 
de (tijdelijke) kantoren 
van De Nul, werden de 
infrastructuurwerken 
aan de A11 ons in geu-
ren en kleuren uitge-

legd door de projectmanager van de werf. De aanleg van de A11 is gestart in 
het voorjaar van 2014 en is één van de missing links in het Vlaamse wegen-
net. Deze nieuwe autoweg zal het ontbrekende puzzelstuk vormen tussen de 
N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. In totaal zal de A11 een lengte van 
12 km hebben die moet 
zorgen voor een vlotte 
ontsluiting van de ha-
ven van Zeebrugge.

Het volledige kosten-
plaatje van de A11 is 
425 miljoen euro, wat 
al heel wat zegt over de 
omvang van de werken. 
De werken omvatten de 

bouw van nieuwe rotondes, viaduc-
ten, bruggen, tunnels, autosnelwegen 
en aansluitingscomplexen. Gezien 
we allemaal bouwkundigen zijn, kon 
de projectmanager vaak wat dieper 
ingaan op wat technische details, wat 
het voor ons allemaal nog boeiender 
maakte.

Vervolgens nam hij ons mee op de 
werf zelf, waar we de bouw van het 
viaduct te zien kregen. Daar kregen 
we nog meer technische details, als-
ook inzicht in vernuftige constructie-
methoden zoals de op maat gemaakte 
bekistingsinstallatie, die het mogelijk 
maakt het viaduct moot voor moot 
te bekisten en voor te spannen in een 
continu proces. Dit zegt ook heel wat 
over de mogelijkheden van De Nul: een investering van 4 miljoen euro enkel 
en alleen voor dit project. Natuurlijk uit zich dat wel in een tijdsbesparing. 
Amper 10 dagen zijn nodig om een moot van het viaduct te bekisten, beton 
te storten en het te laten uitharden. Wat ook heel hard opviel, was de slank-
heid van het viaduct, mogelijk gemaakt door het gebruik van een integraal-
viaduct en hogesterktebeton in de kolommen.

Daarna reden we door naar andere delen van de werf, waar we nog verschil-
lende andere interessante zaken te zien kregen zoals een bouwput met trek-
palen. Helaas is ons boekje te kort om hier overal dieper op in te gaan. 

Tijdens het werfbezoek was er natuurlijk ook iemand van recruitment aan-
wezig waar we al onze toekomstgerichte vragen aan kwijt konden. Rond half 
één werd het dan tijd om de werfschoenen weer uit te trekken en voldaan 
terug naar Gent te keren.

Werfbezoek Jan De Nul
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Opnieuw dezelfde gidsen vertelden ons meer over het werfbezoek te Heinaut 
waar nieuwe kantoren en fabriek van Le Rucher gebouwd werden. Op de 
werf was de montage al volop begonnen en herkenden we de stukken uit de 
fabriek die hier reeds in elkaar pasten. Ongeveer alle stadia van de opbouw 
waren nog waarneembaar en zo kregen we uitleg van de funderingspalen tot 
de muren, dakspanten 
en welfsels. De water-
voorziening voor het 
gebouw, die volledig 
ter plaatste moest ge-
betonneerd worden, 
gaf weer hoe de erva-
ring in zwembadbouw 
ook terugkwam in de 
industriebouw. Tho-
mas was tot in de klein-
ste details op de hoogte 
van de speciaal op maat gemaakte laadsluizen, de gevelafwerking en de isola-
tienormen van de sandwichpanelen. Op het moment van ons bezoek waren 
werknemers de zijpanelen aan het plaatsen en zo zagen we zelf eens hoe snel 
een prefabgebouw in elkaar gebokst wordt. 

Rond zes uur brak dan het hoogtepunt van de dag aan. De bus zette koers 
richting Wortegem-Pe-
tegem waar het hoofd-
kantoor van het bedrijf 
gevestigd is. Een grote 
foto van Willy Naessens 
himself, die jammer 
genoeg niet aanwezig 
kon zijn, verwelkomde 
onze groep in de feest-
zaal. Het nieuwe pre-
fabgebouw, gelegen te 

Maandag 20 oktober was het tijd voor een vaste waarde in de Poutrix agenda: 
een drieledig bezoek bij Willy Naessens. Voor zij die de borden ‘alweer een 
werf ’ nog nooit gezien hebben langs de weg, of geen regelmatige VIER-kij-
kers zijn: het bedrijf is een grote speler in de Belgische industriebouw en 
zwembadmarkt. Ze staan er om bekend alles in eigen handen te houden van 
productie tot plaatsing en afwerking, en zijn door hun forse groei de laat-
ste jaren ook actief in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en andere Europese 
landen. 

Onze eerste stop was 
de prefabfabriek Con-
creton: één van de vele 
productiebedrijven die 
de groep bezit en waar 
gewapende/voorge-
spannen kolommen/
balken geproduceerd 
worden. De grote groep 
studenten werd opge-
splitst en we kregen een 
chronologische rond-

leiding doorheen de fabriek, die perfect het productieproces in zijn verschil-
lende stappen weergaf. Zo startten we aan de snij-en plooimachines voor het 
wapeningsijzer, wandelden we verder naar de lasposten en hulpstukken waar 
de wapeningskorven gemaakt werden, om vervolgens de houtzagerij te pas-
seren die de bekistingspanelen op maat maakte. Achteraan in de fabriek was 
de betoncentrale geplaatst, die zelfverdichtend beton produceerde en naar de 
bekistingsbatterijen bracht. De fabriek was een toonbeeld van de voordelen 
die zelfverdichtend beton te bieden heeft: goede werkomstandigheden door 
het wegvallen van trillingsboren, perfect gladde en mooi afgewerkte produc-
ten en snelle productie. Onze gids, niemand minder dan oud-vice-vorzitter 
Thomas De Vogelaere, toonde tot slot de voorspanningsconstructie en dan 
eindigde de rondleiding met een vieruurtje zodat onze tocht kon verder ge-
zet worden richting werfbezoek.

Bedrijfsbezoek Willy Naessens
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… Poutrix opgericht werd in 2006 onder impuls van en-
kele studenten met de hulp van enkele professoren?

… Poutrix dus volgend jaar 10 jaar bestaat en het vol-
gend jaar een echt feestjaar wordt?

… Poutrix in het begin 7 bestuursleden telde en dit jaar al 
23, een echt record!

… het vroegere logo van Poutrix Obe-
lix is, die in plaats van een obelisk een 
I-profiel of poutrelle draagt? Vandaar 
dan ook de naam Poutrix.

… Professor Taerwe een verborgen 
zangtalent heeft, en hij dat ook ten 
volle heeft bewezen in een Chinese 
karaokebar?

… de vorige Chinareis er 2 koppeltjes op nagehouden 
heeft?

midden van agrarisch gebied, is het visitekaartje dat het bedrijf wil afgeven 
aan zijn (potentiële) klanten en daar zijn ze maar al te goed in geslaagd. Hy-
permoderne beveiligingssystemen, warmteregeling en akoestiek, lichtinval 
en ondergrondse parkeergarages met eigen carwash, werkelijk met alles is 
rekening gehouden. Zoals we al weten is the sky the limit bij Naessens, dat 
uit zich zelfs tot in het koffieservies dat gesigneerd is met het logo van het 
bedrijf. 

Na de rondleiding 
doorheen het gebouw 
en uitleg over het 
studiebureau en ver-
koop-gedeelte, was het 
aan ons om de handen 
uit de mouwen te ste-
ken in de open bar! De 
ontspanningsruimte 
met biljart, pingpong, 
playstation en voet-
baltafel of de feestzaal, 
omgetoverd tot cine-

mazaal, waren het to-
neel voor een gezellige avond. Met een pintje in de ene hand en frietjes of 
chocomouse in de andere werd tot laat nagepraat. Het was zelfs zo leuk dat 
we onze goodiebags daar vergeten zijn, maar Willy zou Willy niet zijn als hij 
ze ons niet gewoon zou opsturen. Tot volgend jaar! 

Wist je dat...
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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 disci-
pline. 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 ex-
pertise van DEME wordt internationaal zeer sterk 
gewaardeerd.

BESIX Group is de grootste Belgische bouwonderne-
ming en actief in vrijwel alle takken van de  construc-
tie-industrie. Besix voert internationaal prestigepro-
jecten uit. Klassiek voorbeeld is uiteraard het hoogste 
gebouw op de wereld: de Burj Dubai.

SBE is een gerenommeerd Belgisch studiebureau met 
ook heel wat internationale projecten. Zo is SBE on-
dermeer betrokken bij de uitwerking van de nieu-
we Panama-sluizen. De expertise van SBE beperkt 
zich niet tot grote waterbouwkundige projecten. Het 
studiebureau is eveneens actief in ondermeer de bur-
gerlijke bouwkunde en in staalconstructies.

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, van-
hout.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. 

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

Mensen en schepen, dat zijn de drijvende krachten 
achter de 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 Groep is ook gespecialiseerd in 
diensten voor de offshore olie- en gasindustrie. In de 
civiele techniek is de groep een van de grootste aanne-
mers in België. 

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

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

CFE is een multidisciplinaire groep die actief is in 
de sector van PPS-concessies, bouw, vastgoed, ma-
rine engineering en multitechnieken. De groep is 
aanwezig in België, Nederland, het Groothertogdom 
Luxemburg, Centraal-Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika. Als groep van verschillende bedrijven hebben 
ze ook de grote troef steeds carrièremogelijkheden te 
kunnen bieden.
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IMDC is reeds 30 jaar een toonaangevend studiebu-
reau met ongeveer 80 medewerkers, actief in de wa-
tersector. IMDC biedt expertise op topniveau aan 
voor een zeer breed spectrum van watergerelateerde 
projecten zoals het inschatten van overstromingsri-
sico’s, het opstellen van hydraulische modellen, kust-
bescherming, sedimentatierisico’s, baggertechnieken, 
blauwe energie, oeverbescherming van rivieren, binn-
enscheepvaart, infrastructuur voor havens en offshore 
windmolens en pijpleidingen.

Wist je dat..
...we één van de grootste ingenieursbureaus van België zijn?
 ...we naast ontwerp,  stabiliteitsberekeningen en adviesver-
lening 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 ?

De Spoorwegen, die als belangrijkste opdracht 
heeft om diensten te leveren aan haar filialen, heeft 
ook een aantal eigen operationele activiteiten. 
Haar belangrijkste taak is het beheer van al het 
personeel, dat ze volgens de behoeften ter bes-
chikking stelt van de twee andere vennootschap-
pen. In dit kader staat ze ook in voor de sociale be-
trekkingen. Eén nationale paritaire commissie is 
verantwoordelijk voor de drie vennootschappen.

Alpha-Studieburo werd in 1978 opgericht als in-
genieursbureau civiele techniek en stabiliteit, in 
hoofdzaak actief in de industriebouw en openbare 
werken. In de voorbije 15 jaren werd dit verder uit-
gebreid en specialiseerde het bureau zich als inge-
nieursbureau burgerlijke bouwkunde, geotechniek 
en milieu en tevens zijn we ook actief in de Benelux.

VK is een multidisciplinaire architectuur- en engi-
neeringgroep die veel belang hecht aan de ontwikke-
ling 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.

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 al-
les uit in eigen beheer, van studiedienst en productie 
tot eigen transport en montage, hetgeen zich weer-
spiegelt in de reeds meer dan 7000 realisaties.

Voor bouwwerken in het algemeen worden alsmaar 
ingewikkeldere en gerichtere technieken toegepast, 
elk met hun eigen logica: duurzaamheid, brand-
veiligheid, zorg voor het milieu, onderhoudsvrien-
delijkheid, economie, technologische evoluties.
Kwaliteit betekent dus zowel algemene en geactu-
aliseerde als zeer gerichte deskundigheid. Hiervoor 
ontwikkelde SECO voor diverse vakgebieden, gespe-
cialiseerde diensten
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Poutrix wenst alle 
studenten prettige 

feestdagen en goede 
examens!

Reeds meer dan 120 jaar koppelt Wyck-
aert een dynamische en innovatieve aanpak 
aan een rijke ervaring als gevestigde waarde.
Teneinde onze klanten voortdurend van di-
enst te kunnen zijn met nieuwe kennis en cre-
atieve ideeën, worden al onze medewerk-
ers op continue basis bijgeschoold. Zowel 
arbeiders als bedienden volgen permanent opleidin-
gen waardoor ze hun vakkennis up-to-date houden.
Hierdoor beheersen ze de meest recente uitvoerings-
technieken en materialen, wat ons toelaat een kwalite-
itsvolle uitvoering van het bouwproces te garanderen.

BM Engineering beschikt over inhoudelijk 
sterke persoonlijkheden met voldoende erva-
ring in projecten van elke grootteorde. Dit zo-
wel in de ontwerpfase als in de opvolgingsfase.
Elke specialiteit wordt gerealiseerd door per-
sonen 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. Hier-
door kennen we de noden van moderne bouwwer-
ken en kunnen dit overbrengen naar het bouwteam.

Eurostation nv is dé specialist in de vernieu-
wing van stations en stationsomgevingen in 
binnen- en buitenland. Innovatieve, duurzame 
en realiseerbare oplossingen zijn onze belang-
rijkste drijfveren en dit maakt ons tot één van 
de voornaamste Belgische studiebureaus. Vanaf 
de start waren we voorlopers.We stonden mee 
aan de wieg van de HST-stations in België. Zo is 
één van onze eerste realisaties de spectaculaire 
renovatie van het station Antwerpen-Centraal. 
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