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Voorwoord
Bij het schrijven van mijn laatste voorwoord als voorzitter van Poutrix, blik ik graag terug op mijn 
voorbije jaren als lid van onze bouwkundige vereniging. Op 1 oktober 2007 nam ik voor het eerst 
deel aan een uitstap georganiseerd door Poutrix. Onze studentenvereniging had me in feite al eer-
der voor zich gewonnen met gratis koffiekoeken en fruitsap tijdens hun eerste ‘Openingsontbijt’. 
Mijn eerste uitstap bestond uit een werfbezoek aan de site van het ‘Monovolume’, intussen tot ‘UFO’ 
gedoopt en sinds begin dit jaar een nieuwe thuis voor menig student humane wetenschappen. De 
uitgangspositie van Poutrix om de ‘echte’ bouwwereld dichter bij de studenten te brengen had na 
dit eerste bezoek al mijn volledige steun verworven. Een bestaansreden die altijd Poutrix’ grootste 
troef zal zijn.

Na een korte periode als medewerker en de machtsoverdracht aan de generatie die dit jaar afstu-
deert, kreeg ik de kans om als ondervoorzitter deel uit te maken van een dynamisch team dat een 
nieuwe wind zou doen blazen binnen Poutrix. Voortbouwend op de bestaande, stevige fundamenten 
streefden we naar een verdere ontwikkeling van de kwaliteit, de populariteit en het professiona-
lisme van onze vereniging. De immer positieve en enthousiaste benadering van elk bestuurslid en 
elke medewerker werpt vandaag vruchten af. Het enthousiasme vind je niet alleen terug in onze 
ledenbladen, het zit ook verweven in elk van onze activiteiten en in elk van onze contacten met 
professoren, bedrijven en studenten. 

Het academiejaar 2009-2010 kan zonder twijfel het meest succesvolle Poutrix-jaar tot dusver ge-
noemd worden. Een dikke twintigtal activiteiten geven blijk van de enorme diversiteit en creativiteit 
die we steeds hoog in het vaandel hebben gedragen. Van de klassieke werfbezoeken (over quasi 
alle aspecten van de bouwkunde), over de academische en minder academische lezingen en beurs-
bezoeken, naar de eerste bouwkundebeurs en de meerdaagse uitstap langs de Deltawerken, tot de 
inleidende cursus metselen; telkens opnieuw kunnen we tevreden terugblikken op de vele positieve 
reacties van de aanwezige deelnemers. Overigens zijn deze deelnemende studenten maand na 
maand talrijker aanwezig op onze activiteiten. Zo waren de activiteiten na Nieuwjaar, waarvan de 
schriftelijke neerslag terug te vinden is in dit ledenblad, stuk voor stuk een onverhoopt succes. De 
verhoogde aanwezigheid van studenten 2de en 3de bachelor belooft ook veel goeds voor de toekomst 
op korte en lange termijn.

Deze laatste paragraaf grijp ik graag aan om het Poutrix-team en meer bepaald de afstuderende 
leden ervan – Anke, Ruben, Niels, Jens, Jamie, Michaël, Steven en Koen – oprecht te bedanken. 
Bedanken voor de enorm boeiende en uitdagende voorbije 2,5 jaar die ik met hen heb mogen be-
leven binnen onze vereniging. Ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen een leerrijke ervaring 
was op vele vlakken en wens hen allen een succesvolle toekomst. De toekomst van de vereniging 
die we achterlaten kan zonder meer als veelbelovend bestempeld worden. Ik ben ervan overtuigd 
dat zij die dit jaar de fakkel van ons overnemen, beschikken over de nodige kwaliteiten en visie 
om - gecombineerd met Poutrix’ nimmer aflatend enthousiasme – het succes van dit jaar te beves-
tigen en onze vereniging verder te laten bloeien als nooit tevoren. De opvolgers hebben alvast mijn 
onvoorwaardelijke steun.

Ik wens U allen veel plezier met het lezen van dit blad en veel succes met de komende examens! 

Gilles Vanhouwe 
Voorzitter Poutrix 2009-2010
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Algemene Bouw Maes nv beschikt over jarenlange ervaring  in grootschalige 
projecten zoals de bouw van kantoren, hotels, scholen, ziekenhuizen, 

appartementen en commerciële projecten.

Tijd voor groentjes

www.algemenebouwmaes.be
Meer info: g.gillijns@groupmaes.be

Ben je Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde en wil je meewerken 
aan heuse projecten? Dan hebben wij misschien dé job voor jou.
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De alom gesmaakte bouwkundebeurs
Het begon allemaal een maand of 6 geleden. 
Op 1 van onze bestuursvergaderingen kwam 
het idee ter sprake om een beurs te organise-
ren waar onze studenten op een informele ma-
nier contact konden leggen met verschillende 
bedrijven in de bouwkundewereld. Het concept 
bouwkundebeurs was geboren. 

Te ambitieus vond de ene, overbodig dacht te 
andere, maar na rijp beraad en grondig over-
leg werd besloten alle mogelijke scepsis opzij te 
schuiven en om te zetten in positieve energie. 
Bedrijven werden gecontacteerd, offertes wer-
den aangevraagd en eten werd besteld. 

Bij het Poutrix-bestuur groeide het besef dat dit een unieke 
avond ging worden en blijkbaar deelden ook de studenten 
deze mening. Binnen de kortste keren na het openzetten 
van de inschrijvingen waren de 50 voorziene plaatsen inge-
nomen. Op 9 november 2009 was het dan eindelijk zover. 
De eerste Poutrix-bouwkundebeurs was een feit. 

De avond zelf begon alvast veelbelovend. De zaal zag er 
kleurrijk en verzorgd uit en ook onze sponsors hadden hun 
beste beentje voorgezet om hun standjes zo interessant 
mogelijk te maken. Na een inleidende receptie en een kort 
woordje van onze voorzitter kon de werkelijke beurs begin-
nen. 

Onze sponsors kregen elk een kwartiertje tijd om zichzelf 
te profileren en tussen deze presentaties door was er vol-
doende ruimte voor de studenten om contact te leggen met 
de verschillende bedrijven. Het ingevoerde groepensysteem 
met kleurcodes bleek hierbij alvast een succes. Op geen en-
kel moment was er een overrompeling bij het koud buffet en 
de kleine groepjes studenten bij de bedrijven zorgden ervoor 

Voorbije activiteiten (2009-2010)



7

dat er makkelijk contact kon gelegd worden. Waar er in het begin misschien nog enige schroom 
aanwezig was bij de studenten, werden er naar het einde toe steeds meer bedrijven actief aange-
sproken en het duurde dan ook niet lang vooraleer de eerste contactgegevens werden uitgewisseld. 
Stages en jobs werden veelvuldig besproken en voor velen was dit een eerste kennismaking met de 
bedrijven. De studenten zagen hun vragen beantwoord en onze sponsors kregen een beter inzicht 
in wat er leeft bij hun toekomstige werknemers. Uiteindelijk keerde na het dessertbuffet iedereen 
voldaan terug huiswaarts, met een zak vol souvenirs en een heleboel om over na te praten. 

Na nog ettelijke uren opgeruimd te hebben, namen wij met het Poutrix-team even de tijd om de 
avond te evalueren. We kwamen tot de conclusie dat dit een naar onze mening geslaagde beurs 
was, die aan al onze verwachtingen had voldaan. Aangezien dit uiteraard enigzins subjectief is, 
waren wij zeer blij om op onze evaluatieformulieren te lezen dat onze inzet ook volgens jullie zijn 
vruchten had afgeworpen. Zo liet maar liefst 93% van de studenten weten dat ze de gelegde con-
tacten verder gingen opvolgen. Naast dit alles was ook bij onze sponsors de algemene tendens 
zeer positief, zodat een volgende editie bijna niet meer uit te sluiten valt. Op naar bouwkundebeurs 
2010! 

Voorbije activiteiten (2009-2010)
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Poutrix bezocht de Deltawerken!
Dag 1
Maandag 2 november was in feite de uitloper van een verlengd weekend. Veel studenten kozen 
ervoor die dag eens goed uit te slapen, en kwamen waarschijnlijk pas rond het middaguur hun bed 
uit gekropen. Dat was echter buiten 20 bouwkundestudenten gerekend. Zij verzamelden zich die 
maandag in alle vroegte aan de Plateau om er 2 dagen tussenuit te knijpen en samen de Deltawer-
ken in Nederland te bezoeken. Als uitvalsbasis hiervoor werd Rotterdam gekozen.

Na een korte trip zonder fileleed werden we gedropt in Rotterdam, waar we een korte rondleiding 
kregen, onder begeleiding deels van Poutrix, deels van collega’s die al eerder in Rotterdam geweest 
waren, en die zich de stad nog goed meenden te herinneren – de één al beter dan de ander. Rot-
terdam bleek een stad vol werven en (nieuwe) architectuur te zijn, waardoor niet alleen de cultureel 
geïnteresseerden, maar ook de rasechte ingenieurs hun hartje er konden ophalen.

In de vroege namiddag trokken we dan naar de Maeslantkering, de hoofdactiviteit van die dag. 
De Maeslantkering is hét sluitstuk van de Deltawerken. Het is een beweegbare stormvloedkering, 
met 2 enorme stalen draaideuren die de Nieuwe Waterweg kunnen afsluiten in geval van te grote 
stormopzet, en die enkel in uitzonderlijke gevallen gesloten mag worden. Door de bouw ervan 
voorkwam men dat alle dijken rond Rotterdam verhoogd moesten worden, en bereikte men dat 
ongeveer een miljoen mensen in Zuid-Holland beschermd zijn tegen de zee. 

Ter plaatse werd ons eerst een film getoond over de geschiedenis van Nederland en zijn waters-
nood, en de Deltawerken als reactie erop. Daarna werden we rondgeleid in het Keringhuis (dat in-
formatie bevat over de waterproblematiek in Nederland) en werd er meer specifiek een rondleiding 
gegeven over de Maeslantkering zelf. 

Maeslantkering

In dit artikel zal niet meer in detail inge-
gaan worden op de spefieke werking van de 
Maeslantkering, we zullen niet vermelden dat 
de kering bijna even lang is als de Eiffeltoren 
en 4 keer zoveel weegt, noch vinden we het het 
vernoemen waard dat bolscharnieren van maar 
liefst 680 ton en 10m doorsnede de spil vormen 
van dit gigantische bouwwerk. Wel voelen we 
ons verplicht te zeggen dat een bezoek aan de Maeslantkering eigenlijk een must is voor elk bouw-
kundig ingenieur en ons respect voor onze noorderburen sterk heeft doen stijgen. Nadat ieders 
vragen beantwoord waren, namen we de bus terug naar Rotterdam, waar iedereen kon inchecken 
in het hostel en daarna verder op eigen houtje de stad intrekken. Volgende activiteit was immers 
Rotterdam by night, wat door iedereen naar keuze mocht ingevuld worden, zolang hij/zij maar de 
ochtend erna om 8u00 fris aan het ontbijt zat.
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Dag 2
Hoewel niet zo fris, zaten de meesten toch aan het onbijt de dag erna, en kon Poutrix vertrekken 
voor een rijkgevulde dag, met als eerste op het programma een bezoek aan de Haringvlietdam.
Deze dam – waaraan 14 jaar gewerkt is – heeft 2 functies: ten eerste moet ze beschermen tegen 
een toekomstige watersnoodramp, en ten tweede moet de dam zorgen voor de afvoer van Rijn- 
en Maaswater in de Noordzee. Hiervoor zijn 17 spuisluizen voorzien, naast een schutsluis voor de 
scheepvaart. Ook hier kregen we een korte uitleg over de dam, en mochten we zelfs even rondwan-
delen in het inwendige van de constructie, wat een beter alternatief was dan de hele tijd op de dam 
te lopen, waar het koude en natte weer niet echt uitnodigend waren voor een studietrip.

Haringvlietdam

Na deze korte tussenstop reden we door naar 
het Deltapark Neeltje Jans, een educatief pret-
park gemaakt rond de Oosterscheldekering. Tij-
dens deze rit passeerden we de Brouwersdam, 
welke ongeveer samen met de Haringvlietdam 
voltooid was. In het Deltapark kregen we op-
nieuw eerst een film voorgeschoteld, deze keer 
in knusse zetels en een warme zaal, wat in com-
binatie met de korte nacht ervoor zorgde dat 
verschillende mensen besloten een kort dutje te 
doen, zeker omdat de film nogal wat gelijkenissen vertoonde met de film van de dag ervoor. 
Eindelijk uitgeslapen en wel mochten we allen aan boord gaan van een boot die een korte rondvaart 
deed op de Oosterschelde. Het weer was nog steeds bar koud, het regende en waaide vrij hard, 
maar toch kon men de meeste studenten terugvinden op het dek, in een heldhaftige poging België 
niet te bereiken zonder tenminste een lichte verkoudheid op te doen. 

Deze boottocht vormde een leuk tussendoor-
tje, maar interessanter was zeker het bezoek 
achteraf aan de Oosterscheldekering zelf. Deze 
Oosterscheldekering, geopend in 1986, wordt 
algemeen beschouwd als het meest indrukwek-
kende waterkerende bouwwerk van Nederland, 
en had een prijskaartje van 2,5 miljard euro. 
De keuze voor deze kering – een open kering, 
die in uitzonderlijke omstandigheden toch dicht 
kan – was niet alleen gebaseerd op de eis van 
veiligheid, maar had ook te maken met de wens 
van natuurbehoud. De kering bestaat uit 65 
geprefabriceerde betonnen pijlers, waartus-
sen 62 stalen schuiven zijn geïnstalleerd. Als 
de schuiven open zijn, wordt driekwart van de 

originele getijdewerking in stand gehouden. De pijlers werden gemaakt in bouwputten die 15m 
onder het zeeniveau lagen. Van zodra de pijlers uit een deel af waren (het bouwdok bestond uit 4 
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gedeeltes), werd dat deel onder water ge-
zet. Het hefschip voer dan het dok binnen, 
tilde de zware pijler op en verscheepte het 
naar z’n plaats in de kering. De plaatsing 
was precisiewerk, en kon alleen plaatsvin-
den als de stroming zo klein mogelijk was, 
dit is bij de kentering van de getijden. De 
holte tussen de pijlers werd opgevuld zodat 
de pijlers naadloos op de matten aansloten.  
Om de stabiliteit verder te verhogen, wer-
den de holle pijlers gevuld met zand. Ten 
slotte werden de pijlers ingepakt in een 
drempel van stortsteen, om ze absoluut  on-
wankelbaar te maken. Voor elke pijler was 
7000m³ beton nodig (owja!), en in het dok 
werd in totaal maar liefst 450.000m³ beton 
verwerkt! Hoewel er dag en nacht gewerkt 
werd aan de pijlers, kostten deze elk maar liefst 1,5 jaar arbeid. Mooie cijfers, als je het mij vraagt, 
maar als de veiligheid van de bevolking op het spel staat, mag het uiteraard iets meer kosten.

Achteraf kon iedereen zich uitleven in het pret-
parkgedeelte. Hoewel de auteur moet opmer-
ken dat sommige attracties eerder voor jonge 
adolescenten, zeg maar 14 jaar en jonger, sche-
nen (let wel: “schenen”), kon je aan alles wel 
een educatieve draai geven (voor kinderen zijn 
het schuiven die je verplaatst om water te zien 
stromen van een helling, voor ingenieurs zijn 
het dan weer verhanglijnen en watersprongen 
die zich opwaarts voortplanten), zodat je zon-
der schaamte een paar uur lang waterspelletjes 
kon spelen, of je kon laten wegblazen (of ten-
minste een poging doen) in een stormcabine. 
Aangezien 20 bouwkundigen zich al in slechte 
weersomstandigheden moeiteloos enkele uren 
konden bezighouden in Deltapark Neeltje Jans, 

is dit pretpark zeker een 
aanrader voor het gezin 
– zeker als je je doch-
ter of zoon later graag 
bouwkundig ingenieur 
wilt zien worden. 
En laat ons eerlijk zijn: 
wie wil dat niet?

Dit was de laatste ge-
plande activiteit voor 
de tweedaagse naar de 
Deltawerken, en na nog 
vlug een warme choco-
melk gedronken te heb-
ben, bracht de bus ons 
snel weer terug naar 
België, waar – helaas 
– het weer zo mogelijk 
nog slechter was. 

Afsluitend gingen de meesten nog samen iets eten, waar er nog teruggeblikt werd op een ge-
slaagde reis waar iedereen zeker iets van opgestoken had. Hopelijk kunnen de 1e masterstudenten 
hun opgedane kennis binnenkort gebruiken om professor De Rouck weg te blazen bij hun examen 
Rivieren, kanalen en sluizen.

Oosterscheldekering
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Bezoek bouwplaatsen Roegiers
De laatste Poutrix-activiteit van het 1e semester was er één in samenwerking met onze sponsor 
Roegiers. Deze beloofde ons een namiddag lang rond te leiden op de bouwplaatsen van de Zand-
vlietsluis en het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. 

Vooral het bezoek aan de Zandvlietsluis, één van de grootste sluizen ter wereld, wekte vooraf al 
zeer de interesse van de studenten, aangezien het niet zo frequent gebeurt dat een dergelijke 
sluisdeur gerenoveerd – en bezocht – wordt, getuige de slogan van de uitstap: “als je dit nu niet 
bezoekt, moet je nog een dertigtal jaar wachten voor je weer een soortgelijke werf kunt bezoeken”! 
Na een korte powerpointpresentatie omtrent de werking en renovatie van de sluisdeur, mochten we 
allen de trappen afdalen naar het inwendige ervan. Omdat een sluisdeur meestal onder water zit, 
zie je er normaalgezien de afmetingen niet van – laat staan dat je er zomaar even middenin loopt. 
Zo’n deur is echter gigantisch groot, en een wandeling op de bodem ervan bleek een indrukwekken-
de ervaring te zijn – ingenieur of niet. Omdat zo’n sluis niet 100% waterdicht kan gemaakt worden, 
was waterdicht schoeisel bovendien geen overbodige luxe. Vanop deze exclusieve locatie van maar 
liefst 13m onder de waterspiegel werden we door Johan Van Overwalle (Roegiers) wegwijs gemaakt 
in de wondere wereld van de sluizenbouw, tot alle vragen beantwoord waren.

Nadien trokken we allen naar de werf van het 
Sint-Vincentiusziekenhuis. Wegens plaatsge-
brek was er een uitbreiding nodig van het zie-
kenhuis, waarbij de kapel en de voorgevel – met 
torentje – beschermd zijn en dus onaangetast 
moeten blijven. Ook wordt er een ondergrondse 
parkeergarage aangelegd. 

In vergelijking met het once-in-a-lifetime sluis-
bezoek, was dit een meer doordeweeks werf-
bezoek, wat uiteraard niet wil zeggen dat een 
ingenieursstudent hier niets meer van kan op-
steken. 
Ook hier verschaften ingenieurs van Roegiers 
ons informatie over de veelzijdige aspecten van 
een bouwplaats, die steeds nieuwe problemen – 
én oplossingen – met zich meebrengt.

Achteraf werd ons nog een hapje en een drank-
je aangeboden door onze sponsor, en trokken 
we allen opnieuw richting Gent, klaar om de 
laatste weken van het semester – met zijn kar-
revracht aan deadlines en stressmomenten – te 
trotseren.
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Metselen voor beginners
Woensdag 10 en 17 maart was het zover, de 
bouwkundeburgies zouden eindelijk eens echte 
mortel tussen hun vingers voelen! Om 13u30 
trokken we richting GITO te Merelbeke, alwaar 
een initiatie ‘Metselen’ zou doorgaan. Iedereen 
had zich vol enthousiasme uitgedost in vuile kle-
ren en schoenen, want we gingen ons best doen 
om te tonen dat ook een burgie van wanten weet 
wat de praktijk betreft. Eerst en vooral leerde 
de constructeur ons een ‘sandwich’ maken. Met 
behulp van een truweel en enkele soepele pols-
bewegingen werd een kwak mortel omgetoverd 
tot een gladde sandwichvorm. Dit was de basis 
van de ganse namiddag. Vooraleer we van start 
gingen met het echte werk moest daar toch even 
op geoefend worden. Sommigen bleken de truc vlugger mee te hebben dan anderen. 

Daarna konden we aan het echte werk beginnen: het 
metselen van een écht muurtje! Na een deskundige 
uitleg over de soorten verbanden die bestaan in de 
bouw van muren, werd ons de basis van een klein 
muurtje gedemonstreerd. Met enorme souplesse toon-
de de instructeur ons de weg naar een loodrecht (in 
verschillende richtingen…), stabiel muurtje. Metselen 
is niet zomaar een paar stenen samenkwakken met 
wat mortel tot 1 geheel, het is zoveel meer dan dat! 
Bij elke te plaatsen steen wordt rekening gehouden 
met de hoeveelheid mortel die je moet gebruiken (hoe 
groot je ‘sandwich’ moet zijn), aan welke kant van de 

steen voegen komen en aan welke niet, en of hij wel waterpas ligt in verschillende richtingen. Na 
elke geplaatste steen wordt de regel en waterpas bovengehaald. Immers, wanneer je eenmaal de 
mist ingaat, is er jammergenoeg geen weg meer terug om te corrigeren…. 

Daarna was het de beurt aan onszelf om ons te bewijzen. Sommigen leken wel in een vorig leven 
niks anders gedaan te hebben dan gemetst, en hun muurtjes rezen boven de andere uit. Anderen 
hadden iets meer moeite met de mortel-sandwiches en het loodrecht plaatsen van de stenen was 

allesbehalve een sinecure. Tegen het einde van 
de cursus had elk-
een wel een stevig 
en deftig muur-
tje opgebouwd. 
Daarna kwam het 
lastigste werk: al-
les terug afbreken. 
Het afbreken en 
opruimen van de 
stenen leek onge-
veer even lang te 
duren als het op-
bouwen van het 
muurtje zelf!
 

Op het einde van de dag was iedereen moe maar voldaan. Metselaars moeten blijkbaar helse pijnen 
trotseren in hun rug, ik denk dat alle deelnemers dit zullen beamen. Om samen te vatten: het werd 
een heel leerrijke, geslaagde maar lastige dag. 

Voor degenen die ook wel zin hebben in een initiatie metselen: woensdag 21 april is het weer van 
datte en organiseert Poutrix een laatste keer deze interessante cursus!
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Een avondje slibverwerking
Op dinsdag 23 maart vond in ‘ons’ Laborato rium Magnel de clubavond van CEDA, de Central Dred-
ging Association plaats. Poutrix had de eer om deze clubavond te vervoegen, en bracht zo de avond 
door met enkele belangrijke namen uit de baggerwereld.

Doel van de avond was de voorstelling van een nieuw slibverwerkingsproject dat in Antwerpen 
wordt uitgevoerd. Het ging om het AMORAS-project: Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recy-
clage en Applicatie van Slib. Na jaren van baggerslibverwerking door middel van storten of begra-
ven van slib, zijn de huidige stortplaatsen vol en wordt het tijd om een meer duurzame oplossing 
te bedenken. Met behulp van kamerfilterpersen zal het slib worden ontwaterd opdat het op een be-
perktere oppervlakte kan worden gestapeld. In de toekomst hoopt men dan het niet-vervuilde deel 
van het slib te kunnen herbruiken. De toelichting gaf een duidelijk beeld van de werkzaamheden 
en toekomstige werking van dit state-of-the-art project dat gebruik maakt van de meest moderne 
milieutechnologie om één van de grotere problemen in de Antwerpse haven aan te pakken.

Vooraf werd aangekondigd dat ook een lezing over ‘De vrouw in de baggerwereld’ zou plaatsvinden, 
maar helaas kon deze niet doorgaan. Toch werd het, ook dankzij de lekkere broodjes en aange-
name receptie achteraf nog een geslaagde avond! Poutrix dankt dan ook het CEDA-bestuur voor de 
mogelijkheid tot deelname aan deze CEDA-clubavond.
Voor meer info over het project, zie www.amoras.be.  

Poutrix studiehulp-forum
In het begin van dit academiejaar lanceerde Poutrix het studiehulpforum op www.poutrix.be/
studiehulp. Vooral tijdens de eerste examenperiode genoot het forum een groot aantal bezoe-
kers. Je kunt er immers overleggen over antwoorden op oud-examenvragen, zodat je nog beter 
voorbereid naar je examen kunt stappen en al op voorhand over enkele pijnpunten hebt kunnen 
nadenken. Naar onze mening zou het forum ook een grote hulp kunnen zijn om te overleggen over 
bepaalde zaken in projecten. 

Afgewerkte projecten tolereren wij niet op het forum, maar voor het VOP kan het bijvoorbeeld 
belangrijk zijn als iemand een ARBED-catalogus vindt vol I-profielen met hun karakteristieken, om 
deze op het forum te plaatsen. Zo kunnen anderen enkele kostbare opzoek-minuten winnen. Ook 
wanneer je vastzit in een bepaald project, kun je andere medestudenten vlug om hulp vragen of 
hun denkwijze aan de jouwe toetsen. Het forum kan natuurlijk enkel nuttig zijn wanneer vele stu-
denten er gebruik van maken. 

Vandaar een warme oproep aan jullie allen: surf als de bliksem naar www.poutrix.be/studiehulp en 
maak je lid. Je kunt er alleen maar voordelen uit halen. 
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“Met ons gezin in het 
buitenland gaan werken is de 
beste beslissing ooit geweest”

Stijn Couvreur (33), papa van 3, werkt als 
works manager 

Ik heb gestudeerd voor mijnbouwingenieur. 
In mijn fantasie zag ik mezelf wel achter het stuur van een 4x4, op weg naar een mijn ergens in 
Zuid-Afrika. In het buitenland gaan werken was dus vanzelfsprekend voor mij. 

Ik ben voor Jan De Nul Group beginnen werken op een Deens windmolenpark. Later heb 
ik een jaar in Singapore gewerkt, vervolgens ben ik overgeplaatst naar Argentinië, Dubai en 
nu wonen we opnieuw in Argentinië. Mijn vrouw is altijd meegegaan – anders had ik het niet 
gedaan - en in elk van de laatste drie landen is er een kindje geboren. Polien heeft dus de 
handen vol, maar ze had ook evengoed kunnen werken: veel vrouwen van expats zijn actief in 
immobiliën, onderwijs, IT, kinderzorg,...

Verhuizen is altijd een beetje aanpassen, maar de firma doet haar best om het zo huiselijk 
mogelijk te maken. De kinderen kunnen naar school en de medische kosten worden gedekt 
door de firma. We wonen in een wijk met alle comfort. Er is een speeltuin en een zwembad – 
voor de kinderen is het echt fantastisch. Binnen de kortste keren hadden we overal een hele 
resem kennissen, ook al via de kinderen. Die trekken zich uit de slag in allerlei talen en maken 
gemakkelijk vriendjes. Het is mooi om te zien hoe taalloos vriendschap is.

We hadden afgesproken om het vijf jaar te proberen. Ondertussen zijn we al zes jaar verder. 
Het mooie aan werken bij Jan De Nul Group is dat er weinig firma’s zijn waar je op je 33e 
zoveel verantwoordelijkheden krijgt. Mijn taak in Dubai was om de schepen zo efficiënt 
mogelijk aan de slag te houden op alle Jan De Nul Group-sites en te spelen met resources om 
de deadlines te halen. Ik heb vroeger als uitvoerder zelf nog stukken van Palm Island gemaakt. 
Je ziet het groeien, kleurt het in op de kaart. Als works manager wordt je kaart nog een beetje 
groter, met meer kleuren.

Als je dan ’s avonds over de Sheikh Zayed Road rijdt, de belangrijkste autosnelweg in Dubai, 
langs al die werkzaamheden, dan besef je dat je meebouwt aan iets groters. Het is gewoon 
anders dan elke dag naar Erps-Kwerps pendelen. De kinderen weten dat ook: ‘Papa maakt 
een palmboom’ wordt dat bij hen. Qua schaal en volume zijn dit gigantische projecten, zoiets 
bestond vroeger niet. Ik vind het een groot voorrecht om daaraan mee te kunnen werken.

Interesse? Surf naar www.jandenul.com en bekijk onze vacatures. 
Stuur je cv en motivatiebrief naar recruitment@jandenul.com

ADVERTENTIES studentenblad_stijncouvreur nov 09.indd   1 21/10/2009   11:42:48
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Op 25 maart trok Poutrix naar de uitbreidings-
werken van de haven van Oostende. Het werd 
met een kleine 50 deelnemers één van de meest 
succesvolle activiteiten van het jaar. ’s Morgens 
werden er eerst in Zwijnaarde enkele presen-
taties ter inleiding op het project gegeven. Jan 
Goemaere van de afdeling Maritieme Toegang 
van de Vlaamse Overheid, schetste het kader 
van het project. De werken die we gingen be-
zoeken, maakten deel uit van het OW-plan, dat 
onder andere ook de beveiliging van Oostende-
centrum tegen overstroming bij een 1000-jari-
ge storm moet verzekeren. De uitbreidingswer-
ken van de haven dienen ervoor te zorgen dat 
de haven van Oostende voortaan toegankelijk is 
voor een typeschip met een lengte van 200 m.

Het grote probleem van de haven van Oostende 
was dat schepen in de toegangsgeul een S-bocht 
moesten maken. Het risico op aanvaring van zo-
wel het westerstaketsel als het oosterstaketsel 
was dan ook zeer reëel als een schip bij de vaart 
zou overcompenseren, en dit was in het verleden 
ook meermaals gebeurd. Daarom werd er voor 
gekozen om aan de vaargeul een meer noorde-
lijke oriëntatie gegeven, ongeveer loodrecht op 
de kustlijn, en worden er twee nieuwe havendam-
men gebouwd aan weerszijden van deze geul. Het 
oude oosterstaketsel wordt afgebroken, terwijl 
het westerstaketsel blijft bestaan (dit hindert de 
nieuwe vaargeul immers niet). 

Men is ondertussen al ver gevorderd met het pro-
ject. In een eerste fase is het oosterstaketsel af-
gebroken, en werd met de gerecupereerde stenen 
een lage oostelijke dam gebouwd die bescher-
ming zou bieden aan de haven tegen stormen 
zolang men de nieuwe oostelijke dam nog niet 
had uitgebouwd. Vervolgens werd de vaargeul 
verplaatst. Hiertoe diende de nieuwe geul over 
een lengte van ettelijke kilometers uitgebaggerd 
te worden. Daarbij werden verschillende proble-
men ondervonden: zo bevonden zich in deze ha-
vengeul verschillende bommen en mijnen uit de 

Tweede Wereldoorlog. Ook stenen die over de jaren heen tijdens stormen uit het oosterstaketsel 
waren losgekomen, vormden problemen voor de baggertuigen. De baggerwerken werden uiteinde-
lijk begin februari van dit jaar afgerond.

In een tweede presentatie gaf Koen van Doorslaer uitleg over het experimenteel onderzoek dat aan 
de UGent gebeurd was voor de nieuwe havendammen. De hydraulische randvoorwaarden waren 
een storm met een retourperiode van 100 jaar, overeenstemmend met een significante golfhoogte 
HS van 4,8 m, een piekperiode TP van 10,6 s en een stilwaterpeil van 6,7 m TAW, 2 meter hoger 
dan het stilwaterpeil in dagelijkse condities. Het finale ontwerp van de dammen bezit een deklaag 
van HARO-blokken, enkel dichtbij het strand wordt stortsteen als deksteen gebruikt. Om tot dit 
ontwerp te komen zijn er in de golfgoten van de afdeling waterbouwkunde uitgebreide proefpro-
gramma’s uitgevoerd. Er werd ook uitgelegd waarom de havendammen ‘slechts’ op 7 m TAW wor-

Uitbreidingswerken
haven van Oostende (DEME)

De nieuwe havendammen en de verlegde 
vaargeul

Simulatie van een schip dat de S-bocht over-
compenseert in de (oude) vaargeul naar de 
haven van Oostende. 
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den aangelegd, wetende dat een 100-jarige storm  
al overeenkomt met een waterpeil van 6,7 m TAW. 
Ten eerste omdat uit architecturaal oogpunt nog 
hogere dammen het zicht op zee vanaf de kust te 
veel zouden belemmeren, en ten tweede omdat 
overtopping van de golven over de dammen toe-
gelaten is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de 
haven van Zeebrugge is het in Oostende nooit de 
bedoeling om terreinen achter de havendammen 
te exploiteren. 

In de derde presentatie gaf Geert Lauwers van 
hoofdaannemer DEME uitleg over de uitvoering 
van breakwaters aan de hand van spectaculaire 
voorbeelden van havendammen van over de hele 
wereld. Hieruit bleek dat elke werf specifieke pro-
blemen met zich meebrengt. Hoewel het in Oos-
tende meestal evident is om aan bouwmateriaal te 
geraken, zorgt dit bijvoorbeeld in Libië vaak voor 
een gigantische logistieke operatie.

Gewapend met een uitgebreide kennis van het 
project trokken we dan naar de Plassendale I-site 
waar de HARO-blokken gefabriceerd en opgesla-
gen worden. Onder een stralende zon zagen we 
nog net de laatste bekisting van de dag vol beton 
gestort worden. Al een dag later zou dit blok ont-
kist worden. Vervolgens reden we door naar het 
Koninginnehof in Oostende waar we door DEME 
op een lekkere lunch onthaald werden. Hierna 
bezochten we de eigenlijke site van de havenuit-
breiding, met name de bouw van de nieuwe Oost-
dam. We bewonderden één van de metersgrote 

zinkstukken gemaakt uit wilgentakken op de kade. Op hetzelfde moment waren in de verte op zee 
enkele pontons en kranen net bezig een gelijkaardig zinkstuk met behulp van stortsteen af te zin-
ken, met als doel het geotextiel op de bodem te beschermen. Omdat het laag water was, konden 
we ook op de nieuwe Oostdam zelf worden rondgeleid. De Oostdam was nu al tot op 5 m TAW aan-
gelegd. Op het uiterste punt bevonden 
we ons ettelijke honderden meters van 
de kustlijn. Terwijl we weer en wind 
trotseerden, luisterden we naar een 
verdere uitleg met een weids uitzicht 
op de haven en de Belgische kust.

We maakten nog een omweg langs het 
Vuurtorendok waar de indrukwekkende 
bergen 3 ton- en 6 ton-rotsblokken uit 
kalksteen, afkomstig uit de steengroe-
ven rond Doornik, opgeslagen worden. 
Vervolgens voerde de bus ons opnieuw 
richting Gent. Als aandenken mochten 
we onze fluovestjes houden, een klein 
souvenir aan deze uiterst boeiende dag 
in de wereld van de havenbouw!

Zicht vanop de nieuwe Oostdam

Plassendale I-site. Links de stapeling van de 
HARO-blokken en rechts de blokken in aan-
maak.

Een afgewerkt zinkstuk met daaronder een 
geotextiel wordt doorvlochten met touwen 
alvorens deze in het water wordt getrokken. 
Op de achtergrond de verschillende pontons 
met kranen die een zinkstuk afzinken.



18

Werfbezoek Ieper – i.s.m.
Op vrijdag 2 april trok Poutrix richting Ieper voor een bezoek aan het pps-project rond het nieuwe 
cultureel centrum van de stad. Ondanks het vroege opstaan zat de sfeer er al snel in door het uit-
gebreide ontbijt (mét versgeperst fruitsap!) dat was voorzien, en dus stapten we allemaal goedge-
mutst de bus op richting West-Vlaanderen. Eenmaal aangekomen op de werf gingen we van start 
met een korte uiteenzetting over het project, gevolgd door een woordje van Asysto en de lokale 
aannemer. De aanwezigen lieten zich niet kennen door de koude en luisterden vol interesse hoe de 
lokale werfleiders vertelden over de opbouw en stabiliteit van het gebouw.  

Na deze korte presentaties begon-
nen we met het effectieve bezoek 
aan de werf. Als volleerde wer-
fleiders klommen we op de wape-
ningsnetten om te luisteren naar 
de uitleg over ingeklemde kolom-
men, wachtwapening en windver-
banden. Hierbij werd ook de struc-
turele opbouw van het gebouw aan 
een kritisch oog onderworpen. (Ko-
lommen en koperen netten voor de 
ramen, stel je voor!) 

De aanwezige 3e bachelors spitsten 
hun oren voor hun VOP-project en 
de vragen kwamen dan ook in een 
hels tempo op de werfleiders af. 
Deze doorstonden dit vragenvuur 
echter met glans, zodat om 12u 
iedereen met een voldaan gevoel 

aan de broodjeslunch kon beginnen. Na nog even te hebben nagepraat over de drukke vrijdagmor-
gen, trokken we met zijn allen terug op de bus, de paasvakantie tegemoet... 
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MEER DAN 6300 REALISATIES

Jobs vindt u op www.willynaessens.be
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Bezoek aan Londense projecten
(met dank aan DEME)
Het is 8u30 wanneer een groep van 30 studenten burgerlijk ingenieur, zowel bouwkundigen als 
werktuigkundigen, uit gans Vlaanderen zich verzamelt in de hallen van het station Brussel-Zuid. 
Op het programma staat een intensieve tweedaagse langsheen twee werven in Londen en een be-
drijfsvoorstelling van DEME. Na een eerste kennismaking zet de groep zich in beweging richting de 
check-in en de veiligheidscontrole van de Eurostar. Nog een uurtje wachten en dan is het zover en 
mogen we aan boord van de typische geel-wit-grijze trein. Aan boord wordt er een - zeer smake-
lijk - ontbijt genuttigd en twee uren later rijdt de trein Londen St-Pancras binnen. De groep wordt 
opgesplitst in tweemaal 15 studenten om de werfbezoeken vlotter te later te laten verlopen. Ikzelf 
word ingedeeld in groep 2. 

Als eerste staat een bezoek aan de Londen Olympics 2012 site gepland. Een dochteronderneming 
van DEME genaamd DEME Environmental Contractors, oftewel DEC, is er momenteel bezig met een 
gigantische hoeveelheid vervuilde grond te recycleren. Vroeger bestond het gebied vooral uit indus-
triële nijverheid, die de grond zwaar vervuild had in de loop van de jaren. DEC doet dit zo voortref-
felijk, de enige concurrent bakte er niet te veel van en zag zijn contract overgeheveld naar DEC, 
dat ze momenteel nog actief zijn en nog enkele maanden werk hebben, veel langer dan gepland. 

Na een korte rit doorheen Londen komen we aan op de site. De beveiliging met het oog op de Olym-
pische steden is zeer streng en ook wij, nochtans onschuldige studenten, maken geen kans om 
zonder badges, handscans en voor sommigen een fouillering op de site te komen. Een bus neemt 
ons naar de installaties van DEC. Helaas was er enkele dagen ervoor een grote breuk geweest in 
een waterhoofdleiding waardoor het terrein herschapen is in één groot overstromingsgebied en de 
werf noodgedwongen stilligt. Belangrijk als we zijn, zet de project manager, een zeer sympathieke 
Brit, een van de drie installaties in gang en kunnen we zien hoe zwaar vervuilde grond wordt ge-
reinigd. In grote lijnen de werking: de grond komt eerst terecht in een grote opvangbak en wordt 
via een rolband in de machine geleid. Na het uitzuiveren van metallische bestanddelen wordt de 
grond verdeeld in een grind-, zand- en kleine deeltjes-fractie. De vervuiling heeft de neiging om 
zich in de kleine fractie te concentreren waardoor het grind en het zand geen nabehandeling be-

hoeft en rechtstreeks hergebruikt kan worden. 
Daarna laat men de kleideeltjes flocculeren en 
coaguleren en wordt het water zoveel mogelijk 
uit de klei geperst. Dit wordt nadien afgevoerd 
naar een stort. De slotsom van het ganse proces 
is dat 90% van de grond hergebruikt kan wor-
den, wat indrukwekkend is en DEC een goede 
naam heeft gegeven bij bijna alle bedrijven die 
actief zijn op de site. 

Aquatics Center

Daarna rijden we nog met de bus rond op de site van de Olympische Spelen en gans de groep is 
zeer onder de indruk van de gigantische bouwwerf. Overal is men bezig met bouwen: bruggen, 
wegen, kanalen, gigantische stadia, … Kleine tip: google eens het Aquatics centre, met voor-
sprong het mooiste gebouw van gans de site.

Na het bezoek wordt er koers gezet naar het hotel op een halfuurtje rijden van Londen. De eer-
ste groep is dan nog bezig met hun bezoek en in de tussentijd verkent de tweede groep de buurt 
rond het hotel en wordt er een pintje genuttigd in een plaatselijk café. Na het aankomen van de 
tweede groep volgen er enkele interessante presentaties over de activiteiten van DEC en wordt ook 
de DEME groep voorgesteld. Daarna volgt er een uitstekend avondmaal en een informele en zeer 
aangename babbel met de begeleiders van DEME. Er wordt ook voldoende vocht voorzien om de 
droge kelen gesmeerd te houden.

De volgende dag staat er een heel ander bezoek op het programma, namelijk het Londen Gateway 
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project. Dit project bestaat uit het ophogen van een haventerrein en het bouwen van een nieuwe 
kaaimuur aan de rand van de Thames op ongeveer 50km van Londen. Dit project kent heel wat 
technische uitdagingen. Zo zijn er op het terrein twee operationele steigers die in werking moeten 
blijven gedurende de eerst helft van de uitvoering. Daarnaast kent de Thames een grote getij-
destroming en ligt het gebied vol met bommen van W02. Dit maakt dat het project een ingewik-
kelde planning en uitvoering kent. Ook dienen er op de schepen voldoende maatregelen genomen 
te worden om te voorkomen dat een nog actieve bom grote schade kan aanrichten en moeten er 
installaties voorzien worden om de bommen op te ruimen.

CSD Rubens

De eigenlijke werken van het project zijn nog maar van start gegaan, met als gevolg dat er nog niet 
veel te zien is van de actuele uitvoering. Er is nog maar een schip aanwezig, namelijk een cutter 
suction dredger, genaamd de Rubens, die bezig is met uit te diepen van de Thames en ondertussen 
een dam aan het ophogen is. Na een kleine presentatie over het project, nemen we de bus richting 
de werkboot die ons meeneemt naar de Rubens. Deze kleine cutter is één grote fabriek, overal waar 
je kan kijken zijn er motoren, pompen, kranen, lieren, kabels, … De kapitein van de cutter toont 

ons uitvoerig zijn schip van machine-
kamer tot brug en legt ons ook de wer-
king van de Rubens uit. De cutter blijft 
ook aan het werk, zodat we de werking 
met onze eigen ogen kunnen zien. 

Na dit ook zeer interessant bezoek, ne-
men we de bus terug naar Londen. Er 
rest ons dan nog één uur voordat we 
terug de Eurostar op moeten en dus 
volgt er dan een zoveel-mogelijk-zien-
in-een-uur-bezoek aan Londen. 

Vermoeid maar voldaan stappen we 
daarna op de Eurostar richting Brussel. 
Aan boord krijgen we nog een lekkere 
maaltijd, inclusief champagne als af-
sluiter van een geslaagde tweedaagse 
met DEME.

De Rubens

Londen
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Interview 
met prof. dr. ir. Julien De Rouck
De studenten bouwkunde van de masterjaren kennen professor De Rouck van 
het vak Rivieren, Kanalen en Sluizen, en het vak Zee- en Havenbouw. Alom is 
hij bekend om zijn werk bij de uitbouw van de haven van Zeebrugge en zijn 
“geesteskind”, het HARO-blok. We besloten de professor te interviewen omdat 
hij een boeiende en gevarieerde loopbaan heeft gehad zowel in de privésector 
als aan de universiteit, en we graag wat meer wilden weten over de mens ach-
ter professor De Rouck. Poutrix leerde hem kennen als een zeer rustig en be-
scheiden maar zeer gedreven man, met heel veel respect voor zijn collega’s 
en voorgangers, in het bijzonder wijlen professor E. De Beer en professor 
emeritus D. Vandepitte. We voerden een heel interessant gesprek, en hij 
gaf ons enkele wijze lessen mee, onder meer over het buikgevoel van een 
ingenieur, vrijheid binnen de werkomgeving en de positie van de ingenieur 
binnen moderne bedrijven.

Poutrix: Hoe bent u tot de ingenieursstudies 
gekomen? Had u al interesses als kind die we-
zen  in de richting van later ingenieur worden? 
De Rouck: Niet echt… ik ben een landbouwers-
zoon. Toen ik in m’n laatste of voorlaatste jaar 
humaniora zat kwam een neef die studeerde 
voor technisch ingenieur in de landbouw bij ons 
thuis een stage doen. Ik wou dat toen ook stu-
deren. In het laatste jaar schreef ik dat dan ook 
bij m’n beroepsoriëntering voor het toenmalige 
PMS (huidige CLB) op. De leraren van wiskunde 
en natuurkunde hebben toen geprobeerd me te 
overtuigen om burgerlijk te studeren. Dat was 
echter niet evident: ik had wetenschappelijke B 
gestudeerd, met onvoldoende wiskundekennis 
voor burgerlijk. Daarom moest ik ook een voor-
bereidend jaar doen, met 5 jaar burgerlijk daar-
na, wat dus 6 jaar studies betekende, in verge-
lijking met normaal 4 jaar aan de universiteit… 
Maar goed, de leraren en de PMS-adviseur zijn 
blijven praten met mij en 
mijn ouders, en uiteinde-
lijk ben ik begonnen aan 
het voorbereidend jaar. 
Ik moet wel zeggen dat 
het eerste semester van 
dat voorbereidend jaar verschrikkelijk verve-
lend was: wiskunde van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat, met een heel klein beetje na-
tuurkunde. Ze startten op het niveau waar 
Grieks-Latijn gestopt was, en tot Nieuwjaar had 
ik eigenlijk alles al gezien. Ik zat daar dus al-
leen wiskunde te leren, die ik al kende, terwijl 
al mijn kameraden van de humaniora al aan de 
universiteit zaten. Ik zat eigenlijk in de wacht-
kamer. Na dat jaar heb ik m’n ingangsexamen 
gedaan en ben ik aan mijn studies begonnen. 
Vijf jaar later, in 1972, ben ik afgestudeerd als 
burgerlijk ingenieur bouwkunde.

Poutrix: Waarover ging uw thesis eigenlijk?
De Rouck: (Haalt zijn thesis boven) Hij ligt 
niet onder mijn hoofdkussen, maar hij ligt wel 
niet ver! Mijn thesis ging over de berekening 
van vlakke en ruimtelijke paalfunderingen in 
de gebruiks- en bezwijktoestand. Wij kregen 
hier toen geen les over. Professor Vandepitte 
had een methode opgesteld, voor de bereke-
ning van ruimtelijke paalfunderingen. Deze ko-
men bv. voor onder een watertoren. Het was de 
bedoeling deze methode te vergelijken met de 
methode van het draaipunt en de methode van 
Nökkentved (een variant hierop wordt gegeven 
in Berekening van Bouwkundige Constructies II, 
nvdr), beiden geldig voor vlakke paalfunderin-
gen. Vlakke paalfunderingen komen bv. voor bij 
kaaimuren. Naast het vergelijken van deze me-
thodes zijn er ook programma’s opgesteld voor 
de berekening van de lastenverdeling over de 
trek- en drukpalen (gebruikstoestand) en voor 

de studie in de bezwijk-
toestand. Een paar jaar 
geleden hebben we deze 
programma’s nog gebruikt 
voor de kaaimuren van het 
Plassendale-dok in Oosten-

de. Dat programmeren was toen nog met pons-
kaarten, men mocht nooit zelf bij de computer 
komen, die in de kelder van de Rozier stond. 
Men kon slechts één berekening per dag ma-
ken: ’s avonds gaf men zijn kaarten binnen, ’s 
nachts werden ze gelezen en de berekening uit-
gevoerd en ’s morgens had men zijn resultaten. 
Had men één cijfertje per ongeluk verkeerd ge-
ponst, dan mocht men er een dag bij rekenen. 

Poutrix: Hoe is uw loopbaan als ingenieur be-
gonnen?
De Rouck: Tijdens het laatste examen bij pro-

“Ik was geen werfman, en ik heb 
in het begin vooral veel geluisterd 

en gekeken, en gezwegen”
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fessor De Beer, bij wie ik mijn thesis had ge-
maakt, vroeg hij mij wat ik ging doen. Ik ant-
woordde: “Werk zoeken, professor.” Hij vertelde 
me dat er bij hem op het Rijksinstituut voor 
Grondmechanica (RIG) twee vacatures waren 
voor een onderzoekscel. Ik heb dat dan een 
aantal jaren gedaan. Ik werkte onder de directe 
leiding van prof. De Beer. Daar heb ik heel veel 
geleerd. In het labo grondmechanica is er nog 
altijd een proefput (3 m diameter, 10 m diep, 
waarvan 8 m ondergronds) waarvoor ik 3,5 jaar 
lang heel veel instrumentatie heb uitgewerkt. 
Ik heb daar met vanalles en nog wat gesukkeld, 
maar heb daar ook heel veel geleerd: hoe meer 
u sukkelt, hoe meer u leert op het einde van de 
rit. De laatste 1,5 jaar kreeg ik ook veel prak-
tische dossiers: meer praktijkgerichte zaken en 
laboproeven in functie van projecten. En op één 
of andere manier leken altijd de niet-alledaagse 
zaken hun weg te vinden naar mijn tafel. (lacht)

Poutrix: Toen u als jonge ingenieur afstudeer-
de was u dus eerst bezig in de geotechniek. Hoe 
bent u van daaruit dan naar de kustwaterbouw-
kunde gegaan?
De Rouck: Ik ben afgestudeerd in 1972. Al in 
1964 was er een rapport verschenen, het rap-
port Verschaeve, waarin stond dat er iets moest 
gebeuren aan de kust: een eiland op zee, Zee-
brugge uitbouwen, … 7 of 8 varianten met iets 
op zee, op het Belgisch Continentaal Plat. Een 
groep aannemers had op basis van dat rapport 
in 1974-1975 een voorstel gedaan aan het Mi-
nisterie. Uiteindelijk werd in 1976 een contract 
getekend tussen de overheid en die groep van 
acht aannemers, verzameld in het consortium 
Zeebouw-Zeezand. Het betrof een zgn. Raam-
contract: de opdracht bestond uit het ontwer-
pen én bouwen van de nieuwe buitenhaven van 
Zeebrugge. Binnen de aannemersgroep werd 
toen een studiegroep gevormd, bestaande uit 
ingenieurs van HAECON (Harbour and Enginee-
ring Consultants) en ingenieurs van de aanne-
mers. Maar ze hadden ook behoefte aan iemand 
die in grond thuis was. Dat ben ik dan gewor-
den. Van 1977 tot 1987 heb ik quasi fulltime 
op Zeebrugge gewerkt. Eerst alleen de grond, 
maar nadien stilletjes aan ook de bovenbouw 
bestaande uit stortsteen en betonblokken.

Poutrix: Na zoveel jaren daar te werken, kunt 
u ons wat meer vertellen over hoe nauw Zee-
brugge u aan het hart ligt?
De Rouck: Nog altijd zeer nauw… Luc Van-
damme van het Ministerie van Openbare Wer-
ken (MOW) noemde me tijdens het bezoek met 
Poutrix aan de haven van Oostende het ‘levend 
geheugen van Zeebrugge’. Ik denk dat ik ook 
van de technische kant heel veel weet. Ik ben 
altijd met de grond bezig geweest, maar van de 
grond komt u dan naar de bodembescherming, 
en vervolgens naar de bermen en dan dammen 

zelf. In 1979 werd op vraag van MOW en de 
aannemer een groep gevormd van ingenieurs 
die de link moesten leggen tussen de studie en 
de werf (“bouwplaats” volgens Prof. Vandepitte, 
nvdr.). Die groep bestond uit vier personen: de 
tweede man in lijn van de aannemer en van de 
studiegroep, iemand voor erosie, iemand voor 
de baggerwerken, en ikzelf, voor de grond. In 
die hoedanigheid heb ik heel veel tussen de 
twee gezeten: op de werf was de vraag of al-
les wel in overeenstemming was met de studie, 
en op het studiebureau of onze ideeën uitvoer-
baar waren op de werf. In die situatie had ik 
het grote privilege om op de werf het waarom 
te kunnen uitleggen en op het studiebureau 
te kunnen zeggen wat kon en wat niet. Ik heb 
mijn ogen daar de kost gegeven, en heb veel 
op de hefeilanden gezeten en op de dammen 
gewandeld. De twee andere ingenieurs zijn daar 
vrij snel mee gestopt, maar ik ben dat blijven 
doen, en was zo betrokken bij de begeleiding 
van de bouw van de buitendammen en het ont-
werp en de bouw van de binnendammen. Het 
was niet gemakkelijk, want ik was geen werf-
man, en ik heb in het begin vooral veel geluis-
terd en gekeken, en gezwegen. Mijn ervaring 
is daar geweest dat als u iemand vraagt om 
iets te doen u best uitlegt waarom men het 
zo moet doen. Botweg zonder uitleg zeggen 
dat het zo moet, werkt niet. De mensen aan-
vaarden dat zomaar niet. In 1981 was ik, nog 
geen 9 jaar nadat ik afgestudeerd was, verant-
woordelijk voor de hele technische opvolging. 
In het begin van mijn Zeebrugge periode was 
dat rekenen, rekenen en nog eens rekenen. Het 
was een verschrikkelijk hectische periode: zo 
was men tegelijkertijd de werkhaven aan het 
bouwen, voor de LNG- haven proeven aan het 
uitvoeren op zee, laboproeven aan het uitvoe-
ren, en de fundering aan het ontwerpen, en ten 

Het ontkisten van een HARO-blok in de haven 
van Oostende. Dit gebeurt nog steeds op 
dezelfde manier als bij de prototypes: er wordt 
op het beton geduwd en de kist wordt er langs 
boven afgetrokken.
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slotte proefprogramma’s aan het opstellen voor 
nog verder op zee: gewoon omdat de haven zo 
groot was. In totaal is er 14 km dam gebouwd.

Poutrix: Uzelf heeft ook de HARO-betonblok-
ken die de binnenhavendammen beschermen, 
ontwikkeld. Kunt u ons daar iets meer over ver-
tellen?
De Rouck: (Haalt een map boven met de “ge-
nesis” van de HARO) Bij de bouw van de Noor-
delijke Westdam had men waar de opgespoten 
terreinen langs de dam eindigden, nood aan 
een talud dat weinig reflecterend was. Ik was 
toen nog volop in de grond bezig, maar had 
toch al het één en het ander over stenen ge-
lezen. Mijn eerste idee was gewoon een kubus 
met een gat erin: hoe ruwer, hoe minder reflec-
tie. En hoe groter het poriënvolume van de dek-
laag, hoe groter de stabiliteit. Ik had een rap-
port geschreven, maar kreeg dat niet verkocht: 
eigenlijk moest ik bij mijn grond blijven. Maar 
goed, opgeven staat niet in mijn woordenboek, 
en mijn zeer handige broer en ik hebben een 
metalen kist gemaakt voor betonblokken van 
10 kg. Globaal beschouwd is het blok rechthoe-
kig met een gat erin. Het idee van de ‘handjes’, 
de uitstulpingen aan beide korte zijden, was dat 
hierdoor de porositeit verhoogt omdat de blok-
ken verder uit elkaar konden geplaatst worden. 
Om te ontkisten moet u op het beton duwen en 
de kist in één beweging eraf trekken. Zo heb 
ik uiteindelijk 60 blokken gemaakt, met deze 
kist: elke ochtend voor ik naar mijn werk kwam, 
ging ik in de garage een blok maken. Ik heb 
dan een reeks foto’s gemaakt: HARO-blokken 
op ons terras (blokkenterrein), 
blokken op een berg steengruis 
die ik getaludeerd had onder 
1:1,5. Als u op foto alleen de 
blokken ziet, kunnen het even 
goed blokken zijn van 10 ton 
als van 10 kg. Met die fotoreeks en met zo één 
blok ben ik naar de vergadering van Havenwer-
ken gegaan en het hoe en waarom uitgelegd. 
Uiteindelijk zei de tweede man in lijn bij de aan-
nemerscombinatie: “Ik zou dat proberen.” En 
met dat zinnetje is beslist om proeven uit te 
voeren in het Waterbouwkundig Laboratorium 
in Borgerhout, allemaal met heel positieve re-
sultaten. De kisten vroeger in Zeebrugge en nu 
in Oostende zijn in feite kopieën van de eerste 
kist, thuis gemaakt. Omdat er al 60.000 gewone 
betonkubussen gezet waren, stonden de kraan-
mannen eerst wat weigerachtig om HARO-blok-
ken te plaatsen. Ze waren immers al gewoon 
om de kubussen te plaatsen. Na verloop van tijd 
verkozen ze toch de HARO-blokken omdat ze, 
vergeleken met kubussen, toch gemakkelijker 
te plaatsen waren. HARO-blokken zijn her en 
der gebruikt: o.a. in Vietnam, in Japan, in Pa-
kistan en nu ook in Oostende. Uit vele bereke-

ningen blijkt dat HARO-blokken in vergelijking 
met bv. gegroefde kubussen altijd goedkoper 
uitkomen omwille van de hoge porositeit. Dat 
ze niet méér gebruikt zijn geworden, is louter 
omwille van het feit dat er geen commerciële 
eenheid bestaat. Om een product wereldwijd 
aanvaard of verkocht te krijgen moet u mensen 
hebben die het continu gaan promoten, en dat 
is niet gebeurd. Ik heb nog meegemaakt dat 
een Frans controlebureau de HARO-blokken, die 
een goedkoper alternatief vormden, simpelweg 
niet aanvaardde omdat ze van de concurrentie 
kwamen.

Poutrix: U heeft ook een 
doctoraat geschreven, 
waarvan het tweede deel 
over de HARO-blokken. En 
ondanks het feit dat u af-

studeerde in Gent, heeft u uw doctoraat in Leu-
ven behaald. Vanwaar die keuze?
De Rouck: Misschien eerst even over hoe ik 
aan dat doctoraat gekomen ben. Op het studie-
bureau HAECON-Zeebrugge zaten we met een 
groot aantal ingenieurs en tekenaars. Toen de 
hoofdtekenaar, een Nederlander, vertrok vroeg 
hij me of ik ging promoveren, het Nederlandse 
woord voor doctoreren. Hij zei me dat er uit elk 
groot project een promovendus groeide, en dat 
hij vond dat als hij eens rondkeek, ik dat moest 
doen. Dat gesprek was voor mij een zaadje, en 
dat is niet verdord in de grond. Twee jaar la-
ter, in 1983, ben ik formeel aan mijn doctoraat 
begonnen, bovenop mijn werk voor Zeebrugge. 
Ik had als promotor professor W. Van Impe. In 
1986 ben ik beginnen lesgeven aan de Univer-
siteit Gent, en toen gaf professor Van Peteghem 
mij de raad om mijn doctoraat niet in Gent af te 
leggen, omdat het logisch is om niet beoordeeld 

De professor in de kelder van de Magnel bij de 
grote golfgoot, met in de hand de kist waar-
mee hij de eerste 60 prototype HARO-blokken 
maakte, en naast hem ook één van de prototy-
pes van die eerste reeks.

“In Zeebrugge was het 
ploeteren: ‘jump in the pool 

and swim’!”
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te worden door uw eigen collega’s. Dan ben ik 
naar Leuven gegaan, maar het had even goed 
Delft kunnen worden.

Poutrix: U hebt lange tijd in de privé gewerkt. 
Uiteindelijk bent u teruggekeerd naar de uni-
versiteit. Waar hebt u de meeste voldoening 
aan gehad, als u terugblikt?
De Rouck: Ik zou hier niet zitten zonder Zee-
brugge, denk ik. Het is gewoon anders. In Zee-
brugge was het ploeteren: “jump in the pool 
and swim”. Toen ik in 1977 begon wist ik heel 
weinig af van de zee. Mijn baas verwoordde het 
mooi toen ik net begon: als u zich op het land 
bedenkt en voor een proef een vrachtwagen 
doet terugkeren, kost dat 200 euro. Als u zich 
op zee bedenkt en het hefeiland moet terug, 
kost dat minimaal 10.000 euro. Maar goed, de 
meeste voldoening… Aan de universiteit hecht 
men veel belang aan onderzoek, en toch voel ik 
mij nog altijd meer ingenieur dan onderzoeker, 
door mijn privé-verleden zeker? Ik heb wel heel 
veel deugd aan de mogelijkheid om wat ik in 
de praktijk geleerd heb mee te geven aan de 
studenten. In twee cursussen kan u het natuur-
lijk niet allemaal neerschrijven of niet allemaal 
vertellen. Verder hebt u aan de universiteit 
ook meer tijd om eens dieper te graven. Ook 
de contacten met buitenlandse professoren en 
ingenieurs tijdens de 4 Europese projecten die 
ik gecoördineerd heb, waren zeer interessant. 
De meeste voldoening? Beide. Ik heb ze ook na 
elkaar gedaan, en er was ook een geleidelijke 
overgang: in de periode 1986-1997 heb ik mijn 
werk bij HAECON en aan de universiteit met el-
kaar gecombineerd. De ingenieurs van buiten 
de universiteit weten ook dat ik naast de the-
orie ook veel praktische kennis heb, en vragen 
mij voor bepaalde projecten om mee te denken. 
Het is wel een feit dat de kennis van Zeebrugge 
geleidelijk aan verdwijnt: er zijn weinig ingeni-
eurs die toen aan de nieuwe buitenhaven mee-
werkten die nu nog actief zijn. 

Poutrix: Tijdens uw loopbaan heeft u op vele 
plaatsen ter wereld aan projecten meegewerkt. 
Is er één waar u bijzondere herinneringen aan 
bewaart?
De Rouck: Eigenlijk wel: San José in Guate-
mala. Ze waren daar een nieuwe haven aan 
het bouwen en HAECON had een opdracht ge-
kregen in 1982, dus ten tijde van de werken 
van Zeebrugge. Ik moest daar naartoe voor de 
grondmechanica. Ik had tot dan toe niet veel 
gereisd en was nog maar weinig in het buiten-
land geweest. Door mijn werk in Zeebrugge kon 
ik niet met de andere ingenieurs meereizen, en 
moest ik een paar dagen later voor het eerst in 
mijn leven alleen naar Guatemala vliegen. Bo-
vendien woedde in Guatemala op dat ogenblik 
een burgeroorlog. Ik vertrok dus met een klein 
hartje. Van Brussel naar Londen Gatwick, van-
daar naar Miami en dan naar Guatemala. Als 
jonge gast was dat allemaal nieuw voor mij. In 
Miami was er een zwarte aan de paspoortcon-
trole die Frans sprak, en die bleef maar vragen, 
en vragen, en vragen… Ik dacht dat ik het zit-
ten had. Toen die kerel gedaan had zei hij mij 
dat er geen probleem was, hij wou alleen even 
testen of men zijn Frans verstond: hij was net 
Frans aan het leren op school. (lacht) In Guate-
mala toegekomen was mijn valies ook niet aan-
gekomen. San José zelf was wel speciaal. Het 
hotel lag aan de Stille Oceaan, die overigens 
echt niet stil is omwille van de continue deining, 
beukend op het steile strand. We moesten met 
een bootje tussen de mangrove naar de werf 
varen. Dat was wel een speciale belevenis: een 
nieuwe wereld, en ook de eerste keer. Nu zijn 
de studenten al de hele wereld rond geweest, 
maar toen was dat nog niet gebruikelijk. Ik heb 
daar ook gewerkt hoor: ca. 14 dagen ter plekke 
en nadien verder in België. Mijn ervaring van 
Zeebrugge kwam daar erg goed van pas.

Poutrix: De studenten van de masterjaren 
kennen u als één van de professoren met om-
vangrijke cursussen. Voor de vakken die u do-

De golfgoot.
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ceert, Rivieren, Kanalen en Sluizen en Zee-en 
Havenbouw, volstaat noch één, noch twee ring-
mappen om deze op te bergen. Hoe zijn deze 
syllabi eigenlijk tot stand gekomen?
De Rouck: Eerlijk: vertrekkende van de cursus 
van wijlen professor Theuns voor Zee-en Ha-
venbouw. Als gevolg van zijn plots overlijden 
ben ik heel snel moeten instappen, en ik had 
ook nog geen ervaring in het onderwijs. Profes-
sor Vandepitte, een autoriteit binnen de faculteit 
en zeker binnen de bouwkunde, heeft me toen 
aangeraden om minimaal twee jaar de cursus 
van m’n voorganger te gebruiken. Ten eerste 
omdat een cursus zelf schrijven zeer moeilijk 
is, en u ook niet weet wat u kwijt geraakt bin-
nen de beschikbare uren: het kan te weinig of 
te veel zijn. De cursus is dan geleidelijk her-
werkt, maar bepaalde paragrafen zijn echt nog 
van vroeger: de theorie van Airy is nog altijd de 
theorie van Airy. Hoofdzakelijk de Shore Protec-
tion Manual, de Coastal Engineering Manual en 
de Rock Manual zijn goede bronnen geweest, 
en ook andere artikels en resultaten van de Eu-
ropese projecten. Voor Rivieren en Kanalen is 
het gelijkaardig: ik ben ook van de bestaande 
cursussen vertrokken en later herwerkt. En de 
reden waarom de cursussen dik zijn, daar zijn 
jullie mee schuldig aan! Op uitdrukkelijke vraag 
van de studenten is indertijd de interlinie ver-
groot, en alhoewel ik ze liever recto verso zou 
afdrukken, willen de studenten dat ook liever 
niet. Maar kom, we zullen er een paar bijlagen 
uitlaten. (lacht) Kan u het niet zo stellen dat u 
veel waar krijgt voor uw geld?

Poutrix: Welke cursus geeft u eigenlijk het 
liefst? En waarom?
De Rouck: Zee- en Havenbouw, de reden is 
tamelijk duidelijk. Ik ben Rivieren, Kanalen en 
Sluizen ook maar later beginnen geven. Door 
dat er bij te nemen, was ik ook verplicht om mij 
daar in te verdiepen, voor mij is het dan ook 
een middel geweest om breder te kijken. Maar 
goed, ge kunt uw hart maar één keer verliezen, 
anders is het overspel! (lacht)

Poutrix: Heeft uw job ook nadelen? 
Zo ja, welke?
De Rouck: Zou u dat niet beter aan mijn vrouw 
vragen? Ik ben altijd met mijn job bezig, maar 
dat heeft misschien meer te maken met mijn 
karakter en mijn bezetenheid voor de stiel dan 
met de job zelf. Persoonlijk vind ik ingenieur zijn 
een heel boeiende job, met ruimte voor creati-
viteit. Uw omgeving moet er voor open staan, 
maar u moet het wel zelf invullen. In Zeebrugge 
bijvoorbeeld had geen kat gevraagd naar dat 
HARO-blok. Soms moet u dus al eens iets doen 
wat uw bazen niet vragen, maar u moet natuur-
lijk in een omgeving zitten waar dat kan. Dat 
was in Zeebrugge het geval, niet in het minst 
van de kant van MOW.

Poutrix: We kennen de Afdeling Weg- en Wa-
terbouwkunde (AWW) via de professoren, de 
golfgoten, de bruggen, … Heeft de afdeling ei-
genlijk altijd in die vorm bestaan?
De Rouck: Neen, niet echt. De AWW is in feite 
een voortzetting van de voormalige Werkplaats 
voor Burgerlijke Bouwkunde, onder leiding van 
prof. G. Van Risseghem. Toen was het werk-
veld vooral bruggen en wegen, wat wij nu in-
tern ‘de droge sector’ noemen. Er bestond toen 
geen onderzoeksgroep Waterbouwkunde. De 
cursussen Waterbouwkunde werden gegeven 
door ingenieurs van MOW. Zoals eerder gezegd 
ben ikzelf in 1986 gestart met één cursus. In 
1993 kwam met het eerste Europees project de 
eerste medewerker P. Troch. En het is pas met 
het tweede EU-project (OPTICREST) in 1997 
dat de onderzoeksgroep Waterbouwkunde echt 
begon te groeien. Ik wil hier wel benadrukken 
dat P. Troch samen met mij heel erg aan de kar 
getrokken heeft. Alleen gaat dat niet. Ook de 
onderzoeksgroep Bruggen, o.i.v. P. Van Bogaert 
is sterk gegroeid. Een heel belangrijke scha-
kel binnen AWW is onze ATP-ploeg. Niets is te 
moeilijk of onmogelijk! Op dit ogenblik zijn er 
binnen AWW in totaal ca. 25 medewerkers. Ten-
slotte: het is natuurlijk niet alle dagen kermis 
maar de sfeer en samenwerking binnen de af-
deling kan ik, globaal beschouwd, alleen maar 
als zeer goed bestempelen.

Poutrix: Waar liggen vandaag de dag uw inte-
resses? Welke projecten boeien u het meest?
De Rouck: Dat blijft Coastal Engineering: golf-
brekers, kaaimuren, … de kust, zeg maar. U zult 
ook wel weten dat we de laatste tijd intensief 
met golfenergie bezig zijn. Ik denk dat dat zijn 
oorsprong heeft in het feit dat ik altijd interesse 
had voor machines. Zo heb ik na mijn kandida-
turen heel erg getwijfeld tussen bouwkunde en 
werktuigkunde. In 1999 ben ik voor het eerst 
naar een congres over golfenergie gegaan, en 
vanaf toen ben ik dat echt beginnen volgen. In 
2004 hebben we samen met Noren en Zweden 
een project opgezet betreffende golfenergie: 
SEEWEC (Sustainable Economically Efficient 
Wave Energy Converter). Het project is gefi-
nancierd in het 6e kaderprogramma van de EU. 
Ik was coördinator van het project. Ook prof. M. 
Vantorre, prof. J. Degrieck en prof. R. Verhoe-
ven hebben er een belangrijke rol in gespeeld. 
We hopen daar nu een Vlaams vervolg op te 
krijgen, maar daar zijn we nog volop mee bezig.

Poutrix: Hoe ziet u de toekomst eigenlijk op dit 
vlak in België? Gelooft u dat er binnen afzien-
bare tijd ook aan de Belgische kust een eerste 
golfenergiepark zal verrijzen? 
De Rouck: In het algemeen: ja eigenlijk. Ik 
heb ooit de koolmijn in Beringen bezocht. Eerst 
700 m diep en dan 5 km via een spoorlijn tot 
aan het front waar de kolen weggeschaafd wer-
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den. Die koolmijn uitbaten was een zeer moei-
lijke onderneming. Dan denk ik: op zee is er 
veel energie voor niets. Het komt er eigenlijk 
op aan om de energie er op betaalbare wijze 
uit te halen. Geloof ik erin dat we daar iets mee 
moeten doen? Eigenlijk tot wanneer men vast-
stelt dat het niet kan, vind ik dat men het moet 
proberen. De grote energie in Europa zit ten 
westen van Portugal, ten westen Ierland en ten 
westen van Schotland: de Atlantische Oceaan. 
Daar zit een veelvoud van energie ten opzichte 
van de Noordzee bij ons: wij zijn afgeschermd 
door Groot-Brittannië. Oorspronkelijk was men 
alleen op de Oceaan bezig. Men heeft onder-
tussen geleerd dat de golfenergie-convertoren 
heel goed moeten zijn om de 
energie efficiënt uit de golven 
te halen, maar tegelijk moet 
het toestel ook kunnen weer-
staan aan stormen. Productie 
gebeurt vooral bij veel voor-
komende kleine of middelma-
tige golven, maar het toestel moet sterk genoeg 
zijn om een storm te weerstaan. De stormen 
bepalen in die zin de kost, en het gemiddeld 
golfklimaat bepaalt de opbrengst. Mijns inziens 
is het zeer zinvol om een toestel te ontwikke-
len voor de Noordzee om de stiel te leren: een 
toestel dat bij golven van 1 à 2 m energie pro-
duceert, en golven tot 5 à 6 m kan weerstaan, 
in plaats van golven tot meer dan 10 m ten 
westen van Ierland. De Noordzee en ook het 
Belgisch Continentaal Plat kunnen in die zin een 
belangrijke rol spelen. Als men er in slaagt om 
golfenergie-convertoren te maken die ook bij 
kleinere golven efficiënt werken, kan het ook bij 
ons rendabel zijn. Moeten we dus uitsluiten dat 
het bij ons lukt: zeker niet. Is het zeker dat het 
kan: evenmin. We weten het gewoon nog niet.

Poutrix: Wat ziet u als de grootste uitdagin-
gen voor ingenieurs in de waterbouwkunde in 
de toekomst?

De Rouck: Offshore wind-
molens zijn een uitdaging, 
maar in zekere zin zijn off-
shore windmolens ‘verder 
gaan’ en ‘terug keren’. Ver-
der gaan ten opzichte van 
onshore wind: het is een 
stuk moeilijker op zee. Maar 
terug keren ten opzichte van 
offshore olieboorplatformen: 
in vergelijking daarmee zijn 
offshore windmolens een-
voudiger. Verder ook golfbre-
kers in dieper water, in moei-

lijkere omstandigheden. En de kustverdediging 
in het algemeen: de zeespiegelstijging is een 
probleem. Misschien niet noodzakelijk m.b.t. de 
oplossing, want men kan putten uit bestaande 
concepten. De inschatting van de noodzaak om 
maatregelen te treffen is wel moeilijk. Stel dat 
in een doemscenario de zeespiegel wereldwijd 
2 m stijgt, dan gaat er op veel plaatsen nogal 
wat gebeuren hoor: Bangladesh, Japan, … De 
inschatting van de randvoorwaarden: belastin-
gen, golven, waterpeil zijn m.i. vandaag de dag 
moeilijker dan het constructieontwerp zelf. 

Poutrix: Zou u met wat u nu weet, steeds de-
zelfde keuzes gemaakt hebben?

De Rouck: Ik heb alles-
zins nooit spijt gehad dat ik 
grondmechanica gekozen heb. 
Waarschijnlijk omdat ik ooit 
met paard en ploeg gewerkt 
heb op het land, ik had dus 
wel iets met grond: ik voelde 

graag zand, leem en klei. Het is ook iets dat 
boeiend is omdat de grond hier en 5 km verder 
heel verschillend kan zijn. U hebt het ook altijd 
nodig: voor een huis, voor een brug, … Alles 
wat u bouwt heeft een fundering. Ook de keuze 
naar het water toe, daar heb ik zeker geen spijt 
van. Ik ben er eigenlijk in gerold, ik ben gewoon 
ingegaan op een uitdaging. En verder de keuze 
om mijn doctoraat af te werken… dat was wel 
een kluif. Ik was in 1983 aan mijn doctoraat 
begonnen, maar toen ik in 1986 begon met les-
geven heb ik er 1,5 à 2 jaar niet aan gewerkt 
omdat ik de nodige energie in de lessen wou 
steken. U moet weten dat ik helemaal geen 
beurs had, het was avond en weekend werk. 
Dan heb ik het terug opgenomen, en heb ik in 
het najaar van 1990 bij HAECON 3 maanden 
verlof zonder wedde genomen om het te kun-
nen afwerken. Anders ging het nooit afgeraakt 
zijn, en was het allemaal voor niets geweest. 

Professor De Rouck voor een 
ponton vol HARO-blokken in 
de haven van Oostende

“Ik vind dat heel dikwijls de 
ingenieurs ‘gedegradeerd’ 
worden tot uitvoerders”
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Poutrix: Wat heeft u eigenlijk gedreven, al 
deze jaren? Waar heeft u de meeste kracht uit 
gehaald? 
De Rouck: Ik zou zeggen mijn loon, maar dat 
is niet waar (lacht). Karakter, denk ik. Als kind 
ging ik met mijn twee oudere broers altijd mee 
voor alles, ik wou nooit onderdoen. Ervan over-
tuigd zijn dat u met iets zinvol bezig bent, dat 
helpt wel. U kan iets doen omdat je het moet 
doen, en u kan ergens mee bezig zijn, zelfs to-
taal ongevraagd, omdat u het zinvol en waarom 
niet, ook plezant, vindt.
Tot slot gaf professor De Rouck ons nog enke-
le zaken mee, we laten hem hier zelf aan het 
woord:
De Rouck: Eerst nog een anekdote: de dam-
men rond de werkhaven van Zeebrugge werden 
gebouwd met zandasfalt (een mengsel van 96 
% zand en 4 % bitumen). Er was een discus-
sie over de stabiliteit van de dam: de onder-
grond was slecht, en bovendien werkt bitumen 
een beetje als smeermiddel tussen de korrel-
tjes. De schuifweerstandskarakteristieken van 
zandasfalt waren toen slecht gekend, en zeker 
niet gekend op termijn. Men wist niet hoe de 

schuifweerstand tussen die korreltjes die aan 
elkaar klitten zou evolueren in de tijd. De dis-
cussie was of de helling zou aangelegd worden 
onder 1:2 of in 1:2,5. Ik was voorstander om 
het onder 1:2,5 aan te leggen. Op de vergade-
ring Havenwerken waar wel 30 man aanwezig 
was, ergens in 1978, lang voor ik daar mijn blok 
voorgesteld had, zei ik iets in de stijl van: “Ik 
weet het niet, maar ik voel dat we iets moeten 
doen.” Iedereen schoot toen in een lach: “Ju-
lien, wat zegt ge nu?” Maar de baas van Open-
bare Werken zei toen: “Ik lach daar niet mee, 
ik aanvaard dat: we gaan afvlakken.” Dat was 
natuurlijk weinig wetenschappelijk, maar men 
heeft het toch zo gedaan.
En dan om nog eens terug te komen op het ver-
schil tussen mijn eerste job en mijn tweede. In 
één woord: vrijheid. Niet dat men aan de uni-
versiteit minder moet werken dan voordien, he-
lemaal niet want binnen de universiteit werken 
heel veel mensen heel hard. Maar de vrijheid: 
enerzijds de academische vrijheid en anderzijds 
de vrijheid om zelf initiatieven te nemen. Neem 
bijvoorbeeld de Europese projecten die ik heb 
gecoördineerd. We hebben er een achttal inge-

Haven van Zeebrugge. De binnenhavendammen met HARO-blokken als deklaag zijn aangeduid in 
het rood. Het was het gele talud waarvoor professor De Rouck oorspronkelijk de HARO-blokken 
ontwikkelde. In het groen de dam van de werkhaven gebouwd met zandasfalt.



29

diend: vier zijn goedgekeurd, drie in de kust-
waterbouwkunde en één in de golfenergie. Had 
ik dat niet gedaan dan had ik die werklast niet 
gehad, maar ook de deugd niet. In Zeebrugge 
heb ik ook met veel vrijheid kunnen werken, 
maar in andere dossiers uit die periode was er 
vaak geen tijd voor franjes: doe dat, tegen dan, 
binnen dat budget. Binnen de universiteit moe-
ten er natuurlijk ook dossiers op een bepaald 
moment af zijn, maar aan de universiteit heeft 
men meer vrijheid van aanpakken, anders dan 
in een bedrijf.

Poutrix: Maar sowieso hebt u ook al meer ge-
zag nu dan indertijd in het bedrijfsleven, toen 
u jong was.
De Rouck: Wat is gezag? Als u mensen kunt 
overtuigen dat ze hun werk moeten doen, dat 
ze hun werk goed moeten doen, vind ik dat ge-
noeg. Ik vind dat er een verschil is tussen ge-
zag en macht: macht pakt men, bij wijze van 
spreken, en gezag verdient u door met de men-
sen samen te werken, te maken dat er gedaan 
wordt wat er moet gedaan worden, bij voorkeur 
bijtijds en goed. Als jong ingenieur in een be-
drijf hebt u uiteraard geen gezag, u moet doen 
wat men u opdraagt, en dan groeit u geleidelijk 
aan naar een job met meer verantwoordelijk-
heid. Maar dat staat jullie vroeg of laat ook te 
wachten. Een tijd lang een job hebben waar u 
kunt doorwerken in de diepte en mag denken, 
dat is wel goed. 

En dan nog één zaak: over de verhouding tus-
sen economisten, juristen en ingenieurs binnen 
een bedrijf. Ik vind dat heel dikwijls de inge-
nieurs ‘gedegradeerd’ worden tot uitvoerders, 
en dat wij te gemakkelijk die rol aanvaarden. 
U moet weten, bij een project komt heel veel 
kijken. 
De financiering, het economische luik, is ze-
ker belangrijk. Dat u de wet moet respecteren 
qua vergunningen, MER-rapporten, … ook heel 
zeker. Maar als ingenieur vind ik dat wij onze 
plaats daarin moeten houden. Ik heb nogal wat 
discussies gehad hierover, en economisten en 
juristen vinden het logisch dat zij het voor het 
zeggen hebben. Er moet immers geld zijn om 
het project uit te voeren en er mogen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het project 
geen juridische fouten gemaakt worden om 
geen claims te krijgen. 
Maar aan de andere kant, als wij als ingenieur 
daar oog voor hebben, kunnen we dat ook. Ik 
ben daarom heel tevreden dat zowel DEME, 
Jan De Nul als BESIX geleid worden door een 
ingenieur. Die mensen hebben bijna geen tijd 
meer om bezig te zijn met techniek, maar ze 
hebben wel de ingenieursreflex. Daarom vind ik 
dat we daar zelf ook werk van moeten maken. 
Natuurlijk hebben we ook economisten en ju-
risten nodig. Ik was ook mee initiatiefnemer om 
de optie bedrijfskunde binnen de bouwkunde te 
lanceren, om dat gat te kunnen opvullen. 
Een optie bedrijfskunde zorgt er niet voor dat u 
een diploma Vlerickschool hebt, maar het zou 
wel moeten volstaan om een zinvol gesprek met 
juristen en economisten te voeren, dat men 
mekaar begrijpt. Want vaak begrijpt men elkaar 
niet, en is communicatie het probleem. 
Bij HAECON was er indertijd ook altijd een 
spanningsveld tussen de financiële directeur 
en de ingenieurs… Wie is de belangrijkste? Een 
gemakkelijke vergelijking: een bakker en zijn 
vrouw: als de bakker slecht brood bakt, zal de 
vrouw niet veel verkopen. Maar als de vrouw 
niet commercieel is en bij wijze van spreken de 
klanten buitenzet, mag het brood nog zo goed 
zijn: het zal ook niet verkocht worden. De bak-
ker en zijn vrouw zijn complementair. Het is 
mooi als mensen mekaar aanvullen, veel meer 
dan elkaars concurrent te zijn. Wij als ingeni-
eurs moeten onze plaats een beetje opeisen, 
maar daarom moeten we nog niet allemaal be-
drijfskundige of economist worden.

Poutrix: Hartelijk bedankt voor het interview, 
professor! 
De Rouck: Het was een hele eer om geïnter-
viewd te worden.

Professor De Rouck over de 
geschiedenis van de golfgoten

Peter Troch heeft het initiatief genomen voor 
de bouw van de kleine golfgoot, die zich in 
de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde op 
het gelijkvloers van Magnel bevindt. Deze 
werd gebouwd in het kader van een einde-
jaarsthesis van twee studenten: eerst was 
deze 9 m lang, later 15 m. In het begin van 
CLASH, het derde Europese project, hadden 
wij het op ons genomen om golfgootproeven 
uit te voeren, met de kleine golfgoot. Maar 
met een golfgoot van 15 m en 0,35 m breed 
gingen ze ons niet au sérieux nemen. Door 
toedoen van Professor Taerwe kregen we 
dan de kelder van Magnel, die een opslag-
plaats van het Labo Modelonderzoek was. De 
goot zoals ze nu is, met een lengte van 30 
m, een breedte van 1 m en een diepte van 
1,2 m, is zeker niet de grootste in Europa, 
maar ze behoort wel tot de goede goten. De 
mogelijkheden zijn groot (golf en stroming 
kan gecombineerd worden, dit is zeldzaam) 
en de instrumentatie is nieuw en modern. 
Met deze goot kunnen we altijd naar buiten 
komen. 
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Nieuws uit
de bouwkundewereld

Upside-down house
Vergis u niet, dit huis is niet net het slachtoffer geworden 
van een heuse orkaan. Dit Upside-Down House werd ge-
bouwd door  ontwerper en filantroop Daniel Czapiewski. 
“Het huis dat op zijn kop staat” werd op 12 mei 2007 voor 
het publiek opengesteld in het “Centrum voor educatie en 
regiopromotie te Szymbark”. Dit is een cultuur-historisch 

museum en at-
tractiepark in 
Szymbark in Noord-Polen. Het huis is compleet ingericht 
met meubilair dat aan de vloer is opgehangen. 
Bezoekers kunnen het huis via een raam op de verdie-
ping betreden. Volgens Czapiewski staat het in de eer-
ste plaats symbool voor de omverwerping van het com-
munistische systeem, maar ook voor de hedendaagse 
wereld met zijn voortdurende veranderingen en bedrei-
gingen. Door een traditioneel Pools huis op zijn dak te 
bouwen, wilde Czapiewski de desoriëntatie van de men-
sen uitdrukken in een snel veranderende wereld. Op-

merkelijk detail is dat de bouw van het Upside-Down House vijf keer langer duurde dan verwacht 
omdat de werknemers last hadden van duizeligheid en verwardheid tijdens de bouw. The Upside-
Down House is nu een populaire toeristische attractie en de vele bezoekers klagen eveneens over 
duizeligheid. Meer foto’s en video’s van het Upside-Down House kan men terugvinden op Unusual-
Architecture.com.
Bron: 
http://architecture.about.com/od/weirdarchitecture/ig/Funny-Pictures/Upside-Down-House.htm

Dubai’s Wheel:  
another rotating building
U heeft waarschijnlijk al gehoord van Dubai’s Rotating Building 
waar de verschillende verdiepingen kunnen draaien omheen een 
verticale as. De Nederlandse Royal Haskoning vond dat hij nog 
beter kon doen en ontwierp het prestigieuze Dubai’s Wheel. Dit 
gebouw is zo speciaal en uniek aangezien het kan draaien rond 
een horizontale as.
Het wiel is 180 meter hoog en heeft 24 capsules met elk 16 ka-
mers, zwembaden of andere toepassingen… De twee ringen van 
het hotel draaien parallel aan elkaar. De buitenste ring maakt 
een volledige omwenteling in 30 minuten en bevat 36 kamers 
die uitzicht geven op een prachtig panorama. De binnenste ring 
doet zes uur over een omwenteling en is trillingsvrij. Het bevat de 
hotelkamers, een zwembad en andere faciliteiten van het hotel.

Men weet niet of dit gebouw er 
ooit in werkelijkheid zal komen, maar als het er ooit komt, dan kan 
Dubai nog eens uitpakken met een knap staaltje architectuur. Het 
hotel is werkelijk uniek  alhoewel men de praktische kant toch niet 
uit het oog mag verliezen. Hopelijk moet je geen 30 minuten wach-
ten om op je kamer te geraken.
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Erasmus in Valencia
Michaël Vinck
In het eerste semester ben ik op Erasmus naar 
Valencia gegaan. Valencia: stad van de paella, 
de sinaasappelbomen en de spektakelarchitec-
tuur van Calatrava! Toen ik mijn Erasmusbe-
stemming moest kiezen, was ik er zeker van 
dat ik naar Spanje wou. Ik wou Spaans leren 
en was bij eerdere reizen naar Spanje van het 
land gaan houden. Een stad gelegen aan de zee 
was toch ook wel een must omwille van mijn in-
teresse in coastal engineering. En dan bij voor-
keur gelegen aan de Middellandse Zee. Bleven 
nog over: Barcelona en Valencia. Omdat ik niet 
veel zin had om Catalaans te leren, heb ik voor 
Valencia gekozen. Na veel minder administra-
tieve rompslomp dan waar iedereen me voor 
gewaarschuwd had, wist ik eind mei dat ik naar 
de Universidad Politécnica de Valencia mocht.
Toen ik in het begin van september zwaar bela-
den in Valencia aankwam, was mijn eerste pri-
oriteit een kot te vinden. Ik had het geluk om 
de eerste dagen bij vrienden van een vriend te 
kunnen slapen. In een loden hitte trok ik er in 
de straten op uit om de telefoonnummers van 
verhuurders van appartementen, die overal op 
lantaarnpalen en verkeerslichten kleefden, op 
te schrijven. Een kot vinden bleek geen sinecu-
re. Eerst en vooral was ik slechts gewapend met 
een basiskennis Spaans van de ene cursus die 
ik in Gent gevolgd had. Daardoor verliepen de 
eerste Spaanse telefoongesprekken behoorlijk 
hilarisch: na mijn vaste intro “Hallo, ik ben een 
Erasmusstudent op zoek naar een kot” moest 
ik steevast aan mijn gesprekspartner vragen 
om alles zo traag mogelijk te herhalen, met alle 
frustrerende gevolgen vandien. Verder was na-
tuurlijk ook het feit dat ik enkel voor één se-
mester in Valencia zou blijven een beperkende 
factor. Maar goed, 5 dagen van vele telefoon-
tjes, het afschuimen van zoekertjessites, en 
een tiental appartementsbezoeken later had ik 
gelukkig prijs. Ik had een appartement dat ik 
deelde met twee Italiaanse Erasmusstudenten. 
In Spanje delen bijna alle studenten een ap-
partement, echte koten zoals in België vind je 
er nauwelijks. Achteraf bekeken heb ik heel veel 
geluk gehad: ik woonde naar Spaanse normen 
erg modern en mijn flatgenoten werden al gauw 
fantastische vrienden.

Het had geen zin mijn valiezen uit te pakken, 
want voor het semester begon, volgde ik nog 
een taalcursus in de badstad Gandía, georga-
niseerd door de universiteit. Twee weken later 
was mijn Spaans gelukkig al heel wat beter, en, 

minstens even belangrijk, had ik er een heel 
pak vrienden bij. Er lijkt niets beter dan met 
200 andere Erasmusstudenten samen te hok-
ken om nieuwe contacten te verwerven. Als ik 
het nu bedenk is het echt wel opmerkelijk dat ik 
drie van mijn beste Erasmusvrienden al tijdens 
mijn eerste 24 uur in Gandía leerde kennen.

Toen ik na Gandía terug in Valencia kwam, bleek 
het semester aan de bouwkundefaculteit van de 
UPV al een week begonnen te zijn. Een com-
municatiefout binnen de universiteit, zo bleek, 
die Spanjaarden toch! Ze zeggen dat de eerste 
weken van een Erasmus altijd hectisch zijn, en 
dat heb ik toen zelf ondervonden. Terechtko-
men op een universiteit die je nog maar net 
hebt leren kennen, met een international office 
dat de studenten zowat ongeorganiseerd aan 
hun lot over laat, zoveel mogelijk lessen vol-
gen om je ervan te vergewissen dat de vakken 
die je het komende semester gaat kiezen min 
of meer overeenstemmen met wat je in Gent 
had moeten volgen en tegelijkertijd binnen het 
uurrooster passen…  Maar kom, achteraf kun je 
daar al eens goed om lachen.
Er wordt wel gezegd dat op Erasmus gaan, ze-
ker naar het zuiden, een semesterlang vakan-
tie is. Even nuanceren. Ik ga hier niet beweren 
dat de werkdruk en het algemeen niveau van 
de universiteit van Valencia hetzelfde is als in 
Gent, want dat is niet zo. Binnen de bouwkun-
deopleiding is er wel veel projectwerk, maar dat 
valt niet te vergelijken met de tientallen pro-
jecten die je hier als student in Gent moet af-
werken. Ook vond ik dat de meeste vakken er 
op een meer beschrijvende en minder theoreti-
sche manier werden gedoceerd. Waar je in Gent 
bijna steeds de afleiding van een veelgebruikte 
formule in de cursus zult terugvinden, worden 
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in Valencia de formules meestal gegeven zon-
der achtergrond. De nadruk leek er dan ook 
meer te liggen op de praktische toepassingen 
dan op die theoretische achtergrond. 

Universidad politécnica de Valencia

Maar aan de andere kant was volgens vele van 
mijn Erasmuscollega’s de bouwkundeopleiding 
in Valencia zeker even zwaar als die in hun 
thuisland. Eén van de verschilpunten tussen het 
Spaanse en het Belgische universitaire systeem 
is ook dat het bijwonen van vele van de lessen 
verplicht is. Een deel van de eindpunten gaat 
zo naar aanwezigheid in de les. En bovendien 
compenseerde, voor mij persoonlijk alleszins, 
het feit dat al mijn vakken in het Spaans ge-
geven werden het ietwat lagere niveau. Vooral 
de eerste weken had ik bij verschillende proffen 
moeite om twee zinnen na elkaar te begrijpen. 
Probeer je maar eens voor te stellen hoe goed 
een Gentse prof met een sterk accent door bui-
tenlanders wordt verstaan. Het hele semester 
door ben ik tijdens de lessen door zeer aan-
dachtig moeten zijn om mee te kunnen volgen. 
Waar je in een les in Gent al eens even kunt 
wegdromen en met een half oor naar de les 
meeluisteren, betekende dit in Valencia meestal 
dat je de draad volledig kwijt was… wat toch 
enkele keren tot grappige situaties heeft geleid 
als de prof net dan een vraag stelde. Samen-
gevat denk ik toch dat we trots mogen zijn op 
de opleiding van onze alma mater. Als je hier in 
Gent bouwkunde gestudeerd hebt, zou je nor-
maal toch moeten weten wat hard werken be-
tekent, en zul je op het einde een theoretische 
bagage hebben waar vele buitenlandse collega’s 
niet aan kunnen tippen.

Alles bij elkaar heb ik over de Universidad Poli-
técnica de Valencia echt niet te klagen. De wel 
twee kilometer lange campus ligt een eindje 
buiten de stad, is dankzij de vele palmbomen 
en grasvlakten heel groen en bezit een enorme 
sportinfrastructuur. Ook de vakken die ik er uit-

eindelijk gevolgd heb, waren allemaal echt de 
moeite waard. Persoonlijk interesseerden de 
vakken i.v.m. coastal and port engineering me 
het meest. In een land met een slordige 8.000 
km aan kust valt hier dan ook wel het een en 
het ander over te vertellen. Van elk moge-
lijk type kustverdediging is in Spanje wel een 
voorbeeld te vinden, en momenteel worden 
er in Spanje verschillende havens uitgebreid 
of nieuw gebouwd. De nieuwe haven bij Punta 
Langosteira, in Galicia vlakbij A Coruña, wordt 
momenteel gebouwd en is ontworpen voor een 
significante golfhoogte van maar liefst 15,1m! 
De golfbrekers, aangelegd in talud, reiken op 
hun uiterste punt tot een diepte van 42m en 
de toplaag bestaat uit betonnen verdedigings-
blokken van 150 ton. Ook kon ik voor één van 
mijn vakken een bezoek gaan brengen aan de 
uitbreidingswerken van de haven van Valen-
cia – momenteel de grootste haven in Spanje. 
Voor een budget van 200 miljoen €, waarvan 
bijna 40 % gesponsord door de Europese Unie, 
worden er 4,5km aan nieuwe havendammen 
uitgevoerd en 140.000m² aan haventerreinen 
opgespoten. Een groot deel van de dammen be-
staat uit verticale golfbrekers. Het was heel in-
teressant om de gigantische betonnen caissons 
door een baggerschip opgevuld te zien worden. 
Andere golfbrekers werden uitgevoerd in talud, 
de grootste betonkubussen die gebruikt werden 
wogen 45 ton. 

Puerto de Valencia

Een andere universiteit brengt natuurlijk ook 
andere gewoontes met zich mee. Zo waren er 
in sommige auditoria verklikkers geïnstalleerd, 
vermoedelijk om energie te sparen. Als tijdens 
een al wat minder spannende theorieles de stu-
denten niet al te veel bewogen, viel het licht 
van het ene moment op het andere gewoon uit, 
en begon het halve auditorium als een gek naar 
de verklikker te zwaaien om het licht toch maar 
weer aan te krijgen. De eerste keer lag ik echt 
plat van het lachen! Ook was ik gedwongen mij 
aan de Spaanse uren aan te passen. Dan heb 
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ik het niet alleen over het feit dat Spanjaarden 
altijd te laat zijn (als men in Valencia het acade-
misch kwartiertje zou invoeren zouden meer dan 
de helft van de lessen niet kunnen doorgaan), 
maar vooral over de voor ons Belgen onmoge-
lijke uren waarop nog les werd gegeven. Zo had 
ik twee keer in de week les tot 21u15, en was 
ik dus min of meer vanaf het begin gedwongen 
om mij aan de Spaanse (etens)uren te houden. 
Maar de mooiste anekdote gebeurde toch wel 
op een zonnige vrijdagochtend eind oktober in 
een les over mobiliteit en transport. Na al een 
half uur op de prof gewacht te hebben, kwam 
plots de andere lesgever van het vak binnen en 
verontschuldigde hij zich voor zijn collega. “Hij 
zal over een drie kwartier met de les beginnen.” 
En toen gaf hij ons allemaal een bonnetje om 
op kosten van de universiteit op een van de ter-
rasjes op het centrale plein iets te gaan drinken. 
Wat moet je nog meer hebben dan een prof die 
je tijdens de lesuren trakteert op een zonover-
goten terras?

Valencia zelf bleek al gauw een hele toffe stad 
om in te wonen. Het is een studentenstad bij 
uitstek en telt om en bij de 800.000 inwoners. 
Het is één van de grootste Erasmussteden van 
Europa: vorig semester waren er meer dan 
5.000 buitenlandse studenten. De mediterrane 
stad heeft een goed bewaard middeleeuws cen-
trum, maar het uithangbord waarmee de laat-
ste jaren toeristen gelokt worden is toch wel 
de Ciudad de las Artes y las Ciencias, de “stad 
van de kunsten en de wetenschappen”. Deze 
reeks kolossale en hypermoderne gebouwen 
werden de laatste jaren ontworpen en opge-
trokken door Santiago Calatrava op het einde 
van de oude bedding van de Rio Turia. Deze 
rivier cirkelde vroeger rond het oude centrum 
maar werd wegens regelmatige overstromingen 
in de jaren ’50 verlegd tot buiten het centrum. 
Hierdoor ontstond een kilometerslange brede 
groene gordel in het midden van Valencia. De 
Ciudad de las Artes y las Ciencias is behoorlijk 
controversieel in Valencia zelf: er gaat uiteinde-
lijk enorm veel belastingsgeld naar deze unieke 
bouwwerken. Bovendien worden de gebouwen 
ondanks hun culturele bestemming tot op he-
den nog niet volop benut. In één van de gebou-
wen waren zelfs 3 tennisvelden aangelegd toen 

Ciudad de las Artes y las Ciencias 

ik het bezocht!
Als Erasmusstudent heb je natuurlijk het voor-
deel dat je tijdens de vakanties en weekends 
minder verplichtingen hebt dan als je thuis was 
gebleven, en dus heb je ook de tijd om er re-
gelmatig eens op uit te trekken. Ik heb dat dan 
ook tijdens mijn vijf maanden volop gedaan, en 
ben met vrienden o.a. naar Andalusië en naar 
het noorden van Spanje gereden, ben met een 
spotgoedkoop ticket van Ryanair (nog geen 10 
euro heen en terug!) in een verlengd weekend 
naar Madrid gevlogen en heb daar alle grote 
musea aangedaan, ik ben een weekend gaan 
trekken in de bergen rond Valencia (wist je dat 
Spanje na Oostenrijk en Zwitserland het meest 
bergachtige land van Europa is?), … Stuk voor 
stuk fantastische ervaringen, en je krijgt vooral 
de kans om op plekken te komen waar je als ge-
wone toerist in Spanje nog niet aan zou denken 
om ooit naartoe te gaan.

Als je ooit de kans hebt om op Erasmus te gaan, 
doe het dan echt! Je kunt je een vreemde taal 
volledig eigen maken, leeft écht enkele maan-
den volledig zelfstandig en kunt je land van 
keuze naar hartenlust verkennen. Je raakt on-
dergedompeld in een internationale atmosfeer 
en maakt binnen de kortste keren vrienden van 
over heel Europa. En je leert jezelf ook beter 
kennen op Erasmus. Kortom: je zult enkele on-
vergetelijke maanden meemaken!
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Column
Het doel van een project
Het doel van een project is steeds om bij te leren. 
Projecten hebben we alvast voldoende in de op-
leiding bouwkunde. Leren we ook voldoende bij?
Om deze vraag te beantwoorden is het nodig een 
onderscheid te maken tussen verschillende types 
projecten. Er zijn kleine projecten waarbij wij – 
de studenten – een bepaalde berekening/han-
deling gewoon eens moeten uitvoeren. Hierdoor 
moeten we meer voeling krijgen met de leerstof. 
Goede voorbeelden vinden we bijvoorbeeld in de 
cursus Waterbeheer en Leefmilieu. Een tweede 
type projectopdrachten zijn de examenprojecten. 
In één groot project moet de student de gezie-
ne stof toepassen. Dit project telt mee voor een 
groot deel van de – en idealiter zelfs alle – exa-
menpunten. Een voorbeeld was het project in het 
vak ‘Geotechniek’.
Beide types hebben hun nut. Het gevaar bij het 
eerste type project is dat men bij de uitwerking 
veel te veel tijd spendeert aan de vormgeving 
van het verslag en aan het uittypen van lange 
begeleidende teksten die weinig bijdragen tot het 
bekomen van meer inzicht. In veel gevallen zou 
het voldoende kunnen zijn om louter een reken-
nota in te dienen – zoals voor de taken in het ka-
der van het gedeelte golven van het vak ‘Offshore 
constructies’. Indien de opgave en de cursus-
nota’s bij dit type projecten voldoende duidelijk 
zijn, kan dit type kort project in een minimum van 
tijd en met een minimum van frustratie opgelost 
worden.
Met het examenproject ontstaan vooral proble-
men wanneer de cursus onvoldoende toereikend 
is. Een examenproject dat slechts op een beperkt 
deel van de leerstof voortbouwt is ook een zeer 
spijtige zaak voor de eindcompetenties van de 
studenten na het afwerken van dit vak.  Indien 
de cursus/lessen de student voldoende vertrouwd 
maken met de materie is een dergelijk project 
vaak een vrijwel ideale examenvorm – zoals bij 
‘Diagnose en herstelling van bouwwerken’.
De meeste frustraties ontstaan echter bij een 
derde type project. Dit type projecten wordt in 
eerste instantie gekarakteriseerd door de omvang 
van het project en door het feit dat de volledige 
leerstof in de volgende examenperiode door mid-
del van een klassiek examen zal ondervraagd 
worden.
De belangrijkste reden van deze frustraties is de 
volgende: door de vele projecten van het eerste 
en tweede type beschikken velen van ons, stu-
denten, over onvoldoende tijd om al onze cur-
sussen volledig bij te houden. Het is logisch dat 
vooral de vakken met een examenproject veel 

aandacht krijgen. Dit zorgt er echter voor dat 
de projecten van het derde type vaak uitgewerkt 
worden zonder de cursus te begrijpen of zelfs vol-
ledig te lezen. Uit eigen ervaring moet ik toege-
ven dat de achtergrond bij het oplossen van deze 
projecten van het derde type vaak beperkt is tot 
enkele relevante pagina’s in de cursus. Wanneer 
we enkele weken later – in de examenperiode – 
de cursus volledig en grondig studeren, komen 
we tot de conclusie dat we heel wat stommiteiten 
neergeschreven hebben in het projectverslag. We 
hebben conceptiefouten gemaakt die in de cursus 
duidelijk beschreven staan. We hebben geen re-
kening gehouden met randvoorwaarden die in de 
nota’s worden uitgewerkt. We schamen ons een 
beetje om het rapport dat we hebben ingediend.
Omdat ik deze suggestie al van meerdere studen-
ten gehoord heb, wil ik deze hier even vermel-
den… Waarom plaatsen we enkele projecten niet 
in een ‘Projectvak’ in het semester volgend op het 
studeren van de betrokken vakken? Dit zal wel 
betekenen dat wij studenten onze vakken ook na 
het afleggen van het examen zullen moeten be-
kijken. Maar is dit geen goede zaak? Dit principe 
werd reeds toegepast aan de faculteit Rechtsge-
leerdheid. Daar zijn de studenten echter tegen dit 
systeem omdat ze nu “voor eind november” reeds 
moeten starten met werken… Mietjes! (Glimlach). 
Persoonlijk denk ik dat de werkdruk voor ons niet 
moet stijgen omdat onze vakken meestal sterk 
voortbouwen op eerder geziene leerstof. Het bij-
houden van deze oude leerstof zal het volgen van 
de nieuwe vakken vereenvoudigen. Een tweede 
reden waarom de werkdruk niet hoeft te stijgen, 
is omdat de projecten die in het volgend semester 
geplaatst worden tot een minimum kunnen be-
perkt worden. Het is dan mogelijk om voor een 
enkel vak meerdere projecten van het derde type 
te incorporeren in één groter project dat ook in 
een grotere groep moet uitgewerkt worden. Om-
dat alle groepsleden alle leerstof al gestudeerd 
hebben, is een groter team hier wel zeer nuttig. 
Alle groepsleden kunnen de nota’s van de ande-
ren immers begrijpen en becommentariëren. 
Ik betwijfel of deze suggestie praktisch haalbaar 
is, en ik vraag me oprecht af of de meeste stu-
denten ook effectief voorstander zouden zijn van 
een dergelijk systeem. Wij studenten zullen im-
mers altijd kritiek hebben op de huidige toestand. 
Maar misschien kan hieruit nog een interessante 
discussie voortbloeien die leidt tot minder frustra-
ties en betere afstuderende ingenieurs.

                                                       Ruben Van Coile
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People, power and passion to build on

Met zo’n 500 medewerkers, ruim 50 jaar ervaring en een hoogtechnologisch machinepark is Aertssen toonaangevend in België. Onze 
bedrijfsstructuur omvat drie pijlers, elk met zijn eigen specialisme: Aannemingsbedrijf Aertssen, Aertssen Kranen, Aertssen Transport.

Samen met de klant zoeken onze mensen naar de beste aanpak. Onze ervaring, integrale dienstverlening, multidisciplinaire aanpak en 
gebruik van nieuwe materialen en technieken staan garant voor betrouwbaar en efficiënt uitgevoerd werk en maken het ons mogelijk ook 
de allergrootste uitdagingen tot een goed einde te brengen. 

Ons motto: ‘People, power and passion to build on’.

People
Onze medewerkers zijn goud waard. Het is de combinatie van mensen, machines en kennis die het ons mogelijk maken de beste 
te zijn in wat we doen. Daarom 
investeren we in doorgedreven training en bijscholing voor ons personeel. Zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen en u nog beter kunnen bijstaan in het uitwerken en uitvoeren van uw projecten.

Power
State-of-the-art machines en materieel. Daar gaan we voor. Ons machinepark telt meer dan 1000 vrachtwagens, bulldozers, 
diepladers, dumpers, kranen, enz. die geen 
uitdaging uit de weg gaan. Om dit hoogtechnologisch machinepark in topconditie te houden investeren we in een eigen volledig 
uitgeruste serviceafdeling met 
gekwalificeerd personeel, zodat down-time tot een minimum herleid wordt.

Passion
Wij delen graag onze passie met u. Onze filosofie is kort samen te vatten: ‘samen denken en doen’, en indien mogelijk ‘beter’. 
Daarom zoeken onze mensen samen met u naar de beste aanpak van uw project. Of het nu gaat om het bouwrijp maken van ter-
reinen, saneringen, recyclage, hijswerk of uitzonderlijk transport, onze teams gaan geen uitdaging uit de weg. En dat doen ze samen 
met u, als partner. 

To build on
Onze ervaring, integrale dienstverlening, multidisciplinaire aanpak en gebruik van nieuwe materialen en technieken staan garant 
voor betrouwbaar en efficiënt uitgevoerd werk. Op ons kan je bouwen.

Zin in een job bij aertssen, stuur je CV naar: Aertssen nv, t.a.v. Bart Teugels, Laageind 91, 2940 Stabroek of via e-mail naar 
cvst@aertssen.be, tel: +32(0)3 561 00 20.

Meer weten?
Een adres: www.aertssen.be
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Interview
met projectingenieur Line Rigo
(Roegiers)
Elk jaar studeren in Vlaanderen een groot aantal studenten 
af als burgerlijk ingenieur. Maar wat daarna? Sommigen stu-
deren voort, enkelingen wagen zich aan een doctoraat maar 
de meerderheid gaat solliciteren voor een eerste job. Om de 
laatstejaars nu een beeld te geven hoe die eerste jaren na 
het afstuderen verlopen in het bedrijfsleven, gingen wij op 
interview bij Line Rigo, bijna 2 jaar projectingenieur bij Roegiers NV.

Poutrix Eerst en vooral hartelijk bedankt om 
tijd voor ons vrij te maken voor dit interview. 
Is het trouwens nu een drukke periode bij Roe-
giers?
Line Op dit moment is het voor mij een drukke 
periode bij Roegiers. Ik zit nu op twee werven in 
uitvoering en een werf in voorbereiding. En voor 
het bedrijf zelf zijn het ook nog altijd drukke 
tijden.

Poutrix Wanneer bent u bij ons afgestudeerd 
aan de UGent?
Line In 2008 ben ik afgestudeerd en dat was 
als burgerlijk ingenieur bouwkunde in milieu en 
duurzame ontwikkeling.

Poutrix En bent u daarna direct bij Roegiers be-
ginnen werken?
Line Als student heb ik hier eerst een stage ge-
daan. Die viel zeer goed mee en daarom ben 
ik na mijn studies hier vrijwel direct begonnen 
in de waterbouwkunde. Na mijn opleiding van 
5 jaren theorie wou ik ook gewoon graag in de 
praktijk werken. 

Poutrix Kan u enkele voorbeel-
den geven van werven waar u nu 
mee bezig bent?
Line Ik ben onder andere bezig 
geweest met het graf van Emile 
Verhaeren in Sint-Amands aan de 
Schelde, waar we een verhoging van het graf-
monument moesten realiseren. Daarnaast was 
er ook de renovatie van een nieuwe kaaimuur in 
de haven van Antwerpen waar ik voor instond, 
en meer recent ben ik bezig met de nieuwe 
oeververdediging in Anderlecht en in Kampen-
hout.

Poutrix Hoe ziet er nu een typische, doorde-
weekse werkdag uit voor u?
Line Eerst en vooral sta ik op tijd op aangezien 

de werf rond 7u al opstart. Ik sta in voor de co-
ordinatie: de planning moet reeds op voorhand 
opgesteld zijn zodat iedereen weet wat hij of zij 
moet doen, en welk materiaal en materieel er 
nodig is. Tijdens de uitvoering controleer ik ook 
of de constructie effectief in overeenstemming 
is met de plannen. Naast het technische van de 
werf ben ik ook verantwoordelijk voor het finan-
ciële aspect van de uitvoering. 

Poutrix Vindt u uw job als projectingenieur 
dan heel bouwkundig? Of komt er toch nog wat 
meer bij kijken?
Line Er komt nog veel anders bij kijken. Je 
volgt immers een werf op vanaf het begin van 
de uitvoering tot aan de oplevering, dus ik hou 
me bezig met zowel de voorbereiding, de uit-
voering als de afwerking. Als ik bijvoorbeeld de 
studie krijg van een nieuw project zal ik steeds 
eens controleren of alles wel logisch is en of al-
les wat in overeenstemming is met de praktijk. 
Zo wordt er op een studiebureau een probleem 
aangepakt via een bepaalde werkwijze met 
een aantal gekozen randvoorwaarden die in de 

praktijk misschien niet mogelijk 
zijn of er anders zullen uitzien. 
De combinatie van het berekenen 
en het in praktijk omzetten, is 
voor mij het interessantste. 
En daarnaast is er ook het ad-
ministratieve en coördinerende 

aspect wat dus mijn job niet streng aflijnt tot 
enkel de bouwkunde. De tijdsbesteding aan de 
verschillende taken varieert natuurlijk afhanke-
lijk van de bouwfase waarin we zitten.

Poutrix Het is duidelijk dat u een drukke job 
hebt. Heeft u nog voldoende tijd en energie 
voor eventuele hobby’s of andere vrijetijdsbe-
steding?
Line Dat hangt natuurlijk van persoon tot per-
soon af, maar in het weekend is er zeker nog 

“Uiteindelijk heb ik tot 
nu toe nog altijd geen 

brug gebouwd!” 
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voldoende tijd om andere zaken te doen. Daar-
naast zit ik ook in de fanfare dus ’s avonds is er 
voor mij zeker ook nog mogelijkheid tot vrije-
tijdsbesteding. Dat is geen probleem.

Poutrix U bent nog niet zo lang afgestudeerd. 
Hoe heeft u de overgang naar het werkleven 
verteerd?
Line Na mijn studies ben ik opnieuw thuis gaan 
wonen en dat was toch terug wat wennen na 
een lange periode op kot in Gent. Toen was ik 
mijn eigen baas maar eens terug thuis moet je 
je toch terug wat aanpassen. Het leven als stu-
dent is ook gemoedelijker. Als ik nu thuiskom, 
zijn er altijd wel een aantal zaken die nog moe-
ten gebeuren. Nu ben ik toch nog bezig met het 
werk en het gebeurt wel eens dat mijn gedach-
ten afdwalen naar wat ik de volgende dag nog 
moet doen.

Poutrix Over het student zijn gesproken, wat 
voor een student was u eigenlijk?
Line Ik probeerde alles wel wat bij te houden 
maar ik zat zeker niet elke avond nog laat te 
studeren. Zeker als je weet dat er veel les wordt 
gegeven en er ook voor elk vak wel een aantal 
projecten moesten gedaan worden. Het stude-
ren zelf deed ik voornamelijk in de blokperiode.

Poutrix Was u eigenlijk al van jongs af aan 
overtuigd van uw keuze voor de bouwkunde-
wereld?

Line De studiekeuze op zich was moeilijk maar 
eens ik gekozen had voor burgerlijk ingenieur 
bouwkunde was ik er van overtuigd en had ik 
echt zin om bvb. een brug te bouwen. Dat zijn 
dingen waar ik naar uitkeek maar uiteindelijk 
heb ik tot nu toe nog altijd geen brug gebouwd! 
Dus dat komt nog! Maar uiteindelijk heeft ook 
de waterbouwkunde zijn charmes: alles speelt 
zich af onder de grond of het water.

Poutrix Om daar op in te pikken, wat spreekt u 
aan in de waterbouwkunde? 
Line Dat begon eigenlijk met mijn stage. Dat 
heeft mij toen eigenlijk al over de streep ge-
trokken. Waterbouwkunde is compleet anders 
dan de sector ‘gebouwen’. Niet alleen het ma-
terieel maar ook het verwachtingspatroon: je 
weet nooit wat je onder de grond gaat tegenko-
men. Dat blijft gewoon boeiend. 

Poutrix Wat zijn uw verdere ambities nog in 
de bouwkundewereld? Of zou u op termijn nog 
een andere uitdaging aangaan zoals bvb con-
sultancy?
Line Ik wil sowieso nog in dezelfde sector te-
werkgesteld blijven. Maar anderzijds wil ik met 
wat ik gestudeerd heb, toch graag doorgroeien 
in mijn functie. Dus als het enigszins mogelijk 
is, wil ik verder carrière maken. En die door-
groeimogelijkheden zijn hier volgens mij bij 
Roegiers zeker aanwezig. Er is de functie van 
projectingenieur die ik uitoefen maar dat gaat 

Line Rigo staat uiterst rechts.
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verder met een projectleider, een projectmana-
ger en uiteindelijk de directeur. Er zijn echter 
ook opties om naar de calculatiedienst of stu-
diedienst te gaan, maar ik ben wel van plan om 
in de waterbouwkunde te blijven.

Poutrix Iets wat ons ook zeker interesseert, is 
de positie van de vrouw in de bouwkundewe-
reld, stereotiep gezien toch nog altijd een man-
nenwereld.
Line In het begin word je sowieso getest of je nu 
man of vrouw bent. Als je dus pas om de deur 
komt piepen, proberen ze je toch wel wat wijs 
te maken. Dat is natuurlijk een fase die ieder-
een moet ‘ondergaan’ maar ikzelf heb er geen 
problemen van ondervonden. Arbeiders of on-
deraannemers gedragen zich niet anders tegen 
mij dan ten opzichte van een mannelijke wer-
fleider. Dus ook het feit dat arbeiders je zouden 
nafluiten is geen dagelijkse realiteit. Bovendien 
kom ik in contact met mensen van verschillende 
niveaus, er zijn niet alleen de bouwheer en de 
collega’s maar ook onderaannemers en arbei-
ders. Je moet eigenlijk wat leren aanvoelen hoe 
je met iedereen moet omgaan.
Ook de mogelijke vooroorde-
len moet je toch wat nuan-
ceren. Het kan goed zijn dat 
bij bepaalde bedrijven er een 
reflex is van twijfels rond een 
vrouw in haar taak als werflei-
der, maar ik vermoed dat men 
de mensen toch best engageert op basis van 
hun capaciteiten. Eens ze zien dat je voldoet 
aan de verwachtingen, moet je je niet meer of 
minder bewijzen dan iemand anders. Dat is al-
thans mijn indruk.

Poutrix U zegt dat men soms weleens durft be-
ginnelingen iets wijs te maken. Heeft u zelf zo 
een verhaal?
Line Ik denk niet dat ze mij iets hebben wijs-
gemaakt, tenzij ik dat tot op heden nog niet 
ontdekt heb. Maar in dat opzicht heb ik nog 
een toffe anekdote: Er werd iemand eens ge-
vraagd om een grote doos lasbagetten te gaan 
halen. Hier is dat enkel voorhanden in kleine 
dozen dus hij kwam terug met zo’n doos ba-
getten maar werd teruggestuurd omdat het niet 
de juiste waren. Natuurlijk vond hij zo niets en 
toen hij terugkeerde, hadden ze gewoon die-
zelfde bagetten in een grote doos gestopt…

Poutrix U bent nu reeds 2 jaar aan het werk. 
Heeft u tips voor schoolverlaters naar het kie-
zen van het bedrijf of naar de aanpak van de 
eerste werken toe? 
Line Ik kan zo niet direct een ‘gouden regel’ 
meegeven want de eerste werkervaringen zijn 
voor iedereen sowieso verschillend. Maar als ik 
nu persoonlijk terugkijk op mijn begin, stel ik 

vast dat een stage doen zeer belangrijk is. Je 
proeft al een eerste keer van het bedrijfsleven 
en het geeft een eerste impressie. Als je pas af-
gestudeerd bent, heb je geen ervaring en weet 
je niet echt wat er je te wachten staat. Zo’n 
stage kan op dat vlak dus heel verrijkend zijn.

Poutrix Als u nu terugblikt op al die cursussen 
die u heeft moeten leren, welke cursus zou u 
dan als de meest (praktisch) interessante be-
schouwen? En zijn er cursussen die u nog raad-
pleegt?
Line Soms zoek ik wel nog eens iets op de site 
van ‘Berekening van Constructies’ waar je de 
boeken kan op terugvinden. Dat is het geval 
wanneer ik eens een formule voor de doorbui-
ging of voor een moment nodig heb. Dan is het 
wel handig om dat daar eens te controleren. 
Maar het is zo dat er ook cursussen zijn waar 
je tijdens je studie minder aan hebt omdat je 
het je simpelweg niet goed kon voorstellen. Bij-
voorbeeld de cursus Lassen was vroeger iets 
dat ik niet goed onder knie had. Maar nu ik het 
lasproces onder mijn eigen ogen zie gebeuren, 
gaat dat al veel beter.

Poutrix Er is dus volgens u 
een duidelijke kloof tussen de 
theorie en de praktijk. Heeft 
u zich daar gemakkelijk aan 
kunnen aanpassen? Of vergt 
dat toch enige tijd?

Het meeste leer je al doende. Hoe rapper je 
iets echt zelf moet uitvoeren, hoe rapper je de 
moeilijkheden kent en daaruit ga je veel sneller 
leren. Als iemand je gewoon continu zou bege-
leiden, dan volg je gewoon die persoon maar 
daarmee krijg je het niet in de vingers. Je leert 
dus wel snel uit je fouten, maar het kost uiter-
aard geld.

Poutrix Zijn er nog andere gevolgen buiten ex-
tra kosten? Als er echt een grote fout begaan 
wordt?
Line Het kan bijvoorbeeld wel voorvallen dat er 
een verkeerde bestelling is doorgegeven of er 
is met een bepaalde randvoorwaarde geen re-
kening gehouden, maar voor de belangrijkste 
zaken wordt er sowieso nog overlegd. Ik ben 
immers nog geen projectleider dus is er nog 
steeds opvolging van mijn werk.
Communicatie is dus zeer belangrijk, ik kom nu 
nog steeds bij de directeur langs voor een stand 
van zaken of om overleg te plegen. De meer 
evidente dingen kan ik uiteraard zelf beoorde-
len.

Poutrix Line, wij danken je hartelijk voor dit 
gesprek!
Line Dat is graag gedaan.

“Het feit dat arbeiders je 
zouden nafluiten is geen 

dagelijkse realiteit.”
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Game-review
Games for Burgies: BRAID
Laat ons eerlijk zijn: burgelijk ingenieurs bouwkunde hebben een druk leven. Of het nu gaat over 
het bepalen van ladingsverliezen of het berekenen van oplegtoestellen, het zijn zaken waar  velen 
van ons heel wat tijd in steken. Het is dan ook zo dat wij als ingenieurs, misschien wel meer dan 
al de rest, nood hebben aan ontspanning. Voor wie echter geen fan is van een bezoekje aan de 
Overpoort, of simpelweg nog te zwaar onder de indruk is van de fantastische Poutrix-activiteit van 
de avond voordien, hebben wij een nieuwe reeks opgesteld:  Games  for Burgies. In deze reeks 
proberen wij er die games uit te pikken die er niet alleen in slagen om even die dagelijkse stress 
weg te werken, maar die bovendien ook proberen om enkele bouwkundige aspecten in de verf te 
zetten. Vandaag bespreken we Braid (PC): een puzzelgame waar je je tijd voor moet nemen. Let-
terlijk en figuurlijk.   

Het spelen met de tijd is al langer een item in verschillende games. Zo maakten onder meer Prince 
of Persia en Timeshift al gebruik van het concept. Waar het in deze games echter slechts als leuk 
extraatje werd geïntegreerd, is Braid volledig rond dit principe opgebouwd.  Zo kan je op elk mo-
ment onbeperkt terugspoelen tot het begin van het level, wat als gevolg heeft dat sterven nooit 
echt een probleem is. Makkelijk spel, zou je dan denken, maar niets is minder waar. Het geheel 
draait namelijk niet zomaar rond tegenstanders overwinnen en overleven, het gaat om puzzelen. 
Slim puzzelen. In elk level zijn er puzzelstukjes te verzamelen die gecombineerd moeten worden 
om een mooi plaatje te krijgen. De moeilijkheid zit hem dan ook niet in het uitschakelen van je 
vijanden, maar in het gebruiken van diezelfde vijanden om je doel te bereiken. 

Hierbij speelt zoals gezegd het manipuleren van de tijd een grote rol. Het is namelijk zo dat niet alle 
zaken op het platform gelijk reageren op het terugdraaien van de tijd. Door al deze verschillende 
effecten goed te combineren kan je uiteindelijk de puzzel oplossen en voortgaan naar het volgende 
level. In deze levels is bovendien het tijdselement telkens verschillend. Waar in het ene level de tijd 
met 1 knop terug te draaien is, loopt de tijd in een ander level mee met je personage, waardoor je 
de tijd terug kan draaien door simpelweg naar links te bewegen. Allemaal vrij eenvoudig te begrij-
pen, en de eenvoud siert dan ook Braid. Waar andere games echter eenvoud aangrijpen als excuus 
voor een flauwe afwerking, is dit hier helemaal niet het geval. Alles is tot in de kleinste details uit-
gewerkt. Zo speelt zelfs de muziek achterstevoren bij het terugdraaien van de tijd, en klinkt deze 
achterstevoren minstens even goed als het origineel. 

Naast de muziek is ook het achterliggende verhaal op zijn minst opmerkelijk te noemen. Braid 
slaagt er in om een zekere psychologische spanning op te bouwen, die resulteert in een opmerkelijk 
plot. Zo opmerkelijk dat er heden ten dage nog gediscussieerd wordt over de werkelijke toedracht. 
Dat hierbij zelfs theorieën omtrent atoombommen niet geschuwd worden, toont aan dat Braid niet 
zomaar de volgende Super-Mario is. Het enige jammere van dit pareltje van een spel is de speel-
duur. In een kleine 6 uur (7 uur voor de burgelijk ingenieurs bedrijfskunde) is het spel uitgespeeld, 
en dat is jammer. In een wereld waar spellen als deze zeldzaam zijn, had het gerust wat langer 
mogen blijven duren. 

CONCLUSIE: 
+ Uitdagende puzzels
+ Sfeervolle muziek
+ Leuk en vernieuwend concept
- Speelduur is iets te kort 
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Lennart Joos in Peru 
Lennart Joos trok deze zomer met de Bouworde 
richting La Cascarilla, een bergdorpje in het noor-
den van Peru. Samen met andere vrijwilligers 
was hij verantwoordelijk voor de opbouw van een 
gloednieuw schooltje. Een verslag.  

Een eerste vlucht van Brussel naar New York (zo’n 
8 uur) was meegevallen. Geen vertragingen, 
geen krijsende kinderen in het vliegtuig. Bij het 
vijf uur vastzitten op Newark (één van de lucht-
havens van the Big Apple) begon de verveling al 
een beetje op te komen: de skyline van New York 
lonkte, maar er was onvoldoende tijd om even 
op verkenning te gaan. De volgende vlucht van 
8 uur was al een beetje ongemakkelijker, maar 
zou in het niets vallen tegenover de busrit van 
20 uur die daarop volgde. De allerlaatste etappe 
van de reis bestond uit een korte, 2 uur durende 
bergrit per ‘auto’, sorry, het woord ‘vierwieler’ is 
misschien een betere woordkeuze. Op een half 
uur van onze eindbestemming zeg ik luidop te-
gen mijn reisgezellen: “het vervoer is toch echt 
al vlotjes verlopen”. Nog geen vijf minuten laten 
zitten we anderhalf uur vast in een gracht, geluk-
kig aan de goede kant van de bergflank (langs de 
slechte kant was de gracht zo’n 100 meter die-
per). Op dat moment besef ik twee dingen. Eén: 
ik moet wat meer zwijgen en twee: ja, we zijn in 
Peru!

Uiteraard heb ik al deze moeite niet voor niets 
gedaan. Dit was geen doorsnee toeristen-rondrit 
door Peru. Sterker nog, ik heb Machu Picchu zelfs 
niet gezien. Het doel van deze reis was La Casca-
rilla, een bergdorpje in het noorden van Peru. Ik 
was met een groep van de Bouworde daar naar-
toe getrokken om te helpen bij de bouw van een 
schooltje. Maar het zou blijken dat het eigenlijk 
om veel meer ging dan een paar bakstenen op 
elkaar zetten.

Ik moet het bekennen, ik ben geen bouwkundige 
(een chemist dan nog wel). Ik had via vrienden 
gehoord over de Bouworde, en was er na een in-
fodag helemaal weg van. Ik wou al langer eens 
vrijwilligerswerk doen, en de visie van de Bouw-
orde sloot volledig aan bij mijn doel. De bouworde 
wil jongeren vormen en bewust maken van de 
kansarmoede-problematiek, door hen als vrijwil-
liger actief te laten meewerken. Het doel is dus 
eigenlijk tweedelig. Enerzijds is het actieve deel 
niet te onderschatten. Voor je vertrek wordt er 
verwacht dat je zelf geld in het laatje brengt voor 
je project. Enerzijds door balpennen en kaartjes 
te verkopen, door een subsidieaanvraag te sturen 
naar de gemeente, door geld te vragen aan fami-

lie en sympathisanten, door zelf te gaan werken. 
Ikzelf heb bijvoorbeeld het geld dat ik heb ver-
diend door twee dagen een onderdak te ontman-
telen geschonken aan het project. Geld verdiend 
bij slopen geven om te gaan bouwen, is dat iro-
nisch of moet ik van richting veranderen?

Maar met het fundraisen is de kous natuurlijk niet 
af, want er moet natuurlijk ook nog gebouwd wor-
den. Het is te zeggen, de ruwbouw van de twee 
lokalen waaraan we zouden werken was eigenlijk 
al af. Ik hoor nu menig Poutricus denken: ‘jam-
mer’, en inderdaad, ik zou mij ook wel uitgeleefd 
hebben in het op elkaar stapelen van bakstenen, 
maar er was nog meer dan genoeg werk aan de 
winkel. En in ons geval zou dat worden: bezetten. 
Ik kan u alvast garanderen, het is een onderschat 
werkje. Ten eerste bezet men in Peru niet met 
kalk, maar met mortel, dat een pak zwaarder en 
viskeuzer is. Ten tweede zijn we in nevelwoud: 

Het schooltje waar het allemaal om draait

Lennart Joos en de rest van de bouworde - 
groep
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temperaturen die tegen de 30°C lopen, en een 
luchtvochtigheid om U tegen te zeggen. En ten 
derde: er is geen elektriciteit. Dat betekent dus: 
geen betonmolen, maar schoppen. En geen mor-
tel tegen de muur spuiten met een lans, maar 
duwen met je armen.

Ondanks de beperkte middelen was het werk bij-
zonder goed georganiseerd. Ik moet wel toege-
ven dat het vooral de verdienste was van de Bel-
gische verantwoordelijke voor het project (Maël 
Boutsen, die nu al twee jaar werkt in Peru voor 
een organisatie die meer van dergelijke projec-
ten doet), maar ook de attitude van de mensen 
daar was zeer positief. Er was een lokale architect 
aangesteld, twee mannen uit het dorp werkten 
full-time (en dus ook eerlijk betaald) aan het ge-
bouw, en ook over de gebruikte materialen was 
nagedacht.

In Peru is dé bouw-hype namelijk beton. Voor de 
vloeren, de muren en het platte dak. Maël was 
daar niet voor te vinden, en kon ook de bewo-
ners overtuigen: er werd gekozen voor baksteen 
uit de streek, dakpannen in plaats van golfplaten 
(wordt minder snel warm als de zon erop schijnt), 
schrijnwerk van een eerlijk betaalde ambachts-
man. Het resultaat mag er zijn.

Naast het bouwen was er het tweede luik van de 
reis: het inleef-gedeelte, het bewust worden van 
de problematiek. Voor de plaatselijke bevolking 
was het echt onbegrijpelijk dat Europeanen geld 
gaven om hen te komen helpen. Niet alleen het 
project sponsoren, maar ook nog eens onze reis 
betalen was iets dat ze echt zeer moeilijk begre-
pen, ook al had ik een jaar Spaans gevolgd om 
het hen te proberen uitleggen. We konden niet 
wachten om aan het werk te beginnen, maar het 
heeft uren geduurd vooraleer we konden duidelijk 
maken dat we er niet waren voor de schijn, maar 
wel degelijk fysiek werk wilden doen.

De reis heeft ook geholpen om een aantal dingen 
in perspectief te zien. Elektriciteit bijvoorbeeld. In 

België word je gewekt met StuBru op de achter-
grond, je gaat de warme douche in, je zet een 
tasje koffie of drinkt een tas koele melk. 

In La Cascarilla was er geen elektriciteit, en enkel 
koud water. Aangezien er geen frigo’s zijn moet 
de melk elke dag vers gehaald worden. Door met 
de hand een koe te gaan melken die op 45 mi-
nuten wandelen in een bergwei staat te grazen. 
Maar wat mij het meest raakte: de koffie.
Bijna elke familie uit La Cascarilla leeft van de 
koffieoogst. Die was op het einde toen we toe-
kwamen, maar we hebben toch een goed idee 
gekregen van hoeveel werk er in een tasje kof-
fie zit. De velden liggen ver in het dal: wij heb-
ben er heen en terug 3 uur over gewandeld. Met 
enkel een rugzak zag ik op het einde al sterre-
tjes, en was ik compleet verdorst. Ter vergelij-
king: de boeren zeulen zakken van 50 kg op hun 
rug mee... Zij krijgen daarvoor belachelijk weinig 
geld, sommige families kunnen zelfs maar één 
keer per dag eten. Voor hen is het enkel hopen 
dat ze niet ziek worden, want voor een dokter is 
er al helemaal geen geld. Ik was dan ook furieus 
toen ik vernam (25/03/’10, De Tijd) dat Douwe 
Egberts vervolgd wordt voor 130 miljoen euro 
belastingsfraude. Dat is genoeg om 2600 school-
tjes te bouwen zoals in La Cascarilla. U kan dan 
ook begrijpen dat ik vanaf heden enkel nog koffie 
drink uit de wereldwinkel. 

Dat brengt mij ook tot de conclusie van de reis. 
Ik heb veel geleerd: over hoe het leven is zonder 
elektriciteit, en dat dit niet noodzakelijk slecht is. 
Over hoe dankbaar mensen kunnen zijn, alleen al 
omdat je interesse toont in wat ze doen. Ik kan 
nu plamuren, hoewel ik denk dat het later wel-
licht een beter idee is om dat uit handen te ge-
ven. Maar bovenal heb ik geleerd dat je de wereld 
echt een klein beetje beter kunt maken, ook met 
weinig middelen. Door er gewoon te zijn, door te 
luisteren, door een handje te helpen... En als je 
om één of andere reden nooit op een gelijkaardig 
project geraakt, dan kan je ook gewoon eerlijke 
koffie, chocolade of ander lekkers kopen.  

Een geïmproviseerde bouwstelling De dankbaarheid van de schoolkinderen was 
groot
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Raadsel-fun!
Raadsel 1
Vul de volgende reeks aan : 
31, 1311, 111321, 31131211, 132113111221, ... 

Raadsel 2
De koning van een klein, onbekend land beslist om alle overspelige mannen te laten vermoor-
den. De koning kent zijn koninkrijk en weet dat er 30 overspelige mannen zijn.  In plaats van 
zelf de opdracht te geven om deze mannen te vermoorden, plaatst de koning op 1 januari het 
volgende bord voor zijn paleis: 

In dit kleine land gaan de geruchten snel de ronde, en bijgevolg kent iedereen de overspelige 
mannen, behalve uiteraard als ze zelf getrouwd zijn ermee. Eenmaal het bord voor het paleis van 
de koning is geplaatst, krijgen de overspelige mannen schrik en stoppen ze met het overspel. 
Alle inwoners van het land worden als gehoorzaam en intelligent beschouwd. Op 2 januari is er 
geen enkele man die wordt vermoord. Idem op 3 januari. Dit blijft doorgaan, tot op 30 januari 
alle 30 mannen worden vermoord. Hoe kan je dit verklaren? 

Raadsel 3
Je hebt 12 snoepjes in je bezit, elk in een verschillende kleur. Je weet dat 1 van de 12 snoep-
jes lichter of zwaarder is dan de andere 11 snoepjes. Je hebt een balans ter beschikking die je 
toelaat om 2 gewichten te vergelijken. Op welke manier kan je door slechts 3 keer de balans te 
gebruiken, bepalen welke kleur het lichtere of zwaardere snoepje heeft? 

Waarde landgenoten, 

Tot mijn grote spijt heb ik vernomen dat er in mijn 
land enkele overspelige mannen aanwezig zijn. Bij 

deze geef ik de volgende opdracht aan alle vrouwen: 
Vermoord uw man als u ontdekt dat deze overspelig 

is, en wel op de dag dat u dit ontdekt. 
Dit is een bevel. 

Hoogachtend, Uw Koning
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Hieronder staan de oplossingen van de raadsels uit Poutrix 4.1. 
Alvast proficiat aan daan segers, die van de talrijke inzendingen de raadsels het best had op-
gelost. Daan heeft intussen zijn filmtickets reeds ontvangen. 
Wil jij de volgende zijn die de 2 filmtickets in de wacht sleept? Los dan de raadsels op de vorige 
pagina op en stuur je oplossing (en denkwijze) door naar poutrix.raadsels@gmail.com. 

Oplossingen raadsels Poutrix 4.1

RAADSEL 1
Neem een willekeurig kastje met nummer x. Voordat de 1e student langs is geweest, is het 
kastje gesloten. Als er hierna nog een even aantal studenten langsgaat, is het kastje op het 
einde dicht. Als er een oneven aantal studenten langsgaat, is het kastje open op het einde. We 
zoeken dus kastjes met een nummer met een oneven aantal delers tussen 1 en 1000. 
Bij de meeste getallen is dat nu echter niet het geval, simpelweg omdat de delers 2 aan 2 ver-
schijnen. We weten bijvoorbeeld dat 80/2 = 40. 80 is dus deelbaar door 2 en student 2 komt 
langs en doet iets met het kastje (openen/sluiten). Er volgt echter uit 80/2 = 40 dat ook student 
40 passeert bij het kastje, en de actie van student 2 ongedaan maakt. Op die manier worden alle 
delers 2x2 geneutraliseerd en is het kastje uiteindelijk gesloten. 
 
Als je nu een getal y hebt waarvoor geldt dat y=x², krijg je hetzelfde effect echter niet. We 
zoeken dus alle getallen y waarvoor geldt dat y tussen 1 en 1000 ligt en y=x². Na even op te 
schrijven krijg je dat dat er 31 zijn. 

RAADSEL 2
Je begint met het eerste touw aan te steken aan beide zijden en het tweede touw aan 1 zijde. 
Na  30 minuten is het eerste touw volledig opgebrand en is er ook bij het tweede touw reeds 30 
minuten verstreken.  Steek dan de 2e zijde van het tweede touw aan. Dit resulteert in een stuk 
touw dat opbrandt in 15 minuten. We bekomen bijgevolg 45 minuten in totaal. 

RAADSEL 3
De lopers lopen alledrie met een constante snelheid. De afgelegde weg kan dus per loper gezocht 
worden als de snelheid vermenigvuldigd met de tijd. Als we Frank symboliseren door de letter 
A, Firmin door de letter I en Fred door de letter E, kunnen we schrijven dat de voorsprong van 
Frank op Firmin op het moment dat Frank aankomt, gelijk is aan 100 – VI*TA, waarbij T staat 
voor de aankomsttijd en V voor de snelheid. Aangezien we nu weten dat  VI*TE = 80, kunnen 
we dit herschrijven als 100 – 80* TA / TE. Deze laatste verhouding halen we uit de vergelijkingen 
VE*TA = 80 en VE*TE = 100 en is gelijk aan 80/100, waaruit we halen dat Frank 100 – 80²/100 
= 36m voorligt op Firmin bij de aankomst. 

Raadsel-fun!
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Poutrix Wat heeft u gestudeerd?
Kenneth Ik heb burgerlijk ingenieur bouwkunde 
gestudeerd aan de universiteit van Gent. Dat 
was van 2000 tot 2005. In het vierde jaar heb 
ik voor de minor bedrijfskunde gekozen. In mijn 
laatste jaar ben ik op Erasmus geweest naar 
Barcelona. Ik studeerde daar aan het UPC (Uni-
versitat Politècnica de Catalunya).

Poutrix Waarom heeft u voor de minor bedrijfs-
kunde gekozen en niet voor de major Water & 
Transport. Dat lijkt toch een logischere keuze 
als u bij DEME aan de slag wou.
Kenneth Ik wou iets meer bijleren over niet-
technische zaken, vandaar dat bedrijfskunde 
mij wel interessant leek. Ik heb voor DEME ge-
kozen omdat ik graag mee wou helpen grote 
projecten te realiseren en omdat ik naar het 
buitenland wou. Tijdens mijn Erasmus jaar 
kwam ik tot de conclusie dat je in de waterbouw 
veel mogelijkheden had om in het buitenland 
te gaan werken. Ik ben mij dan ook beginnen 
toespitsen op de waterbouwkunde. De meeste 
keuzevakken in het laatste jaar koos ik daarom 
in de richting van havenbouw en coastal engi-
neering. Tijdens mijn laatste maand in Barcelo-
na, heb ik een sollicitatiebrief geschreven naar 
DEME. DEME was op dat moment in het nieuws 
met de toekenning van het windmolenpark op 
de Thorntonbank én legde in haar recruitment 
communicatie een sterke nadruk op de sym-
biose tussen gezinswaarden en werken in het 
buitenland. Ik heb maar naar één bedrijf een 
sollicitatiebrief gestuurd. Ik kreeg meteen een 
uitnodiging voor een interview. Op die manier 
ben ik bij DEME terechtgekomen.

Poutrix Werkt u al vanaf het begin in het bui-
tenland voor DEME?
Kenneth Neen, mijn eerste project was het 
Deurganckdok in Antwerpen. Hier heb ik een 
4-tal maanden gewerkt als projectingenieur en 

uitvoerder voor ik naar het buitenland ben ge-
gaan. Op een bepaald moment ging de Project 
Manager van dat project naar Qatar. Toen kon ik 
hem daarbij volgen.

Poutrix Bent u al in andere landen geweest dan 
in Qatar?
Kenneth Na 7 à 8 maanden in Qatar gewerkt 
te hebben als projectingenieur voor een grote 
havenuitbreiding, ben ik voor hetzelfde project 
1 jaar naar Grenoble, Frankrijk, gegaan om het 
designteam te vervoegen. Het design en de 
hydraulische labotesten van de golfbrekers ge-
beurde immers daar. Na Grenoble heb ik voor 
een korte periode in Oman gewerkt. Ik super-
viseerde daar de stenentoevoer voor de oever-
bescherming van een project in de Verenigde 
Arabische Emiraten. Het dagelijkse pendelen 
naar de steengroeve gebeurde per speedboat 
tussen de dolfijnen. Daarna ben ik naar Vene-
zuela gegaan als Works Manager voor twee on-
derhoudsbaggerwerken. Vervolgens werkte ik 
voor 3 à 4 maanden in Zuid-Afrika als Contracts 
Manager. Ondertussen zit ik al 1,5 jaar terug in 
Qatar. Buiten deze detacheringen, heb ik de af-
gelopen 5 jaar ook kortere missies gedaan naar 
Canada, Denemarken en Engeland. En in 2006 
ben ik dankzij DEME op de uitnodiging kunnen 
ingaan om mijn thesis te presenteren op de In-
ternational Conference of Coastal Engineering 
in San Diego, Californië. Als je bij DEME werkt 
zie je dus wel een groot stuk van de wereld op 
een zeer korte tijd.

Poutrix Hoe ziet een gewone werkdag eruit 
voor u?
Kenneth Dat hangt af van project tot project. 
Op het Qatar-Bahrain Causeway project ben ik 
Design Manager. Ik doe de supervisie en de co-
ordinatie van alles wat te maken heeft met het 
technische gedeelte en de voorbereiding op het 
project. Concreet betekent dat veel meetings 

Interview
met design manager QBC 
Kenneth Willems 
De meeste laatstejaarsstudenten zijn ondertussen reeds druk aan 
het solliciteren. Sommigen onder hen weten al zeer goed waar ze 
volgend jaar terecht willen komen. Anderen hebben totaal nog geen 
idee en hebben nog veel vragen. 
Een van die vragen kan zijn: “Zou ik in het buitenland aan de slag 
kunnen en wat houdt zo een buitenlandse job nu juist in?”. Poutrix 
sprak met Kenneth Willems van DEME. Hij werkt daar als design 
manager QBC (Qatar-Bahrain Causeway).
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bijwonen en veel informatie (rapporten, me-
mo’s, notulen, brieven, etc.) verwerken in korte 
tijd. Ik moet ook veel tijd besteden aan het be-
geleiden van andere mensen, want we werken 
in teamverband. Dit team bestaat uit technisch 
tekenaars, ingenieurs, administratief personeel 
en tientallen consultants van over de hele we-
reld. Meestal begin ik te werken om zeven uur. 
Het eerste wat ik doe is mijn e-mails lezen. Na-
dien beginnen de meetings, dat is zo rond half 
negen. Gemiddeld heb ik zo’n twee à drie mee-
tings per dag. Tussen meetings door controleer 
ik rapporten en coördineer ik de taken van de 
design ingenieurs. Dat gaat dan door tot een 
uur of twaalf, dan ga ik lunchen. Dikwijls is de 
lunch voorzien door DEME. Zeker als het een 
tamelijk groot project is waar minstens tien à 
twintig mensen op kantoor werken, wordt er 
een warm buffet voorzien. In de namiddag is 
het weer hetzelfde als in de voormiddag. Er 
kunnen meetings plaatsvinden, er komen veel 
mensen vragen stellen, er komen rapporten 
binnen, beslissingen moeten genomen worden 
met betrekking tot het design. Dat gaat door 
tot ongeveer 19 uur en daarna ga ik naar huis. 
Het is wel moeilijk om er een algemene lijn in te 
trekken. Er kunnen bepaalde weken zijn dat het 
enorm druk is, waarin ik dan ook thuis nog ver-
der werk. Daarnaast zijn er periodes waarin ik 
vaak voor korte missies van enkele dagen naar 
Bahrain, Oman, Canada of Europa moet gaan. 
Het normale schema voorziet dat je 12 uur per 
dag werkt. Op getrouwde basis is dit voor 5,5 
dagen per week, op vrijgezellen basis is dat 6 
dagen per week. 

Poutrix Wat doet u op uw vrije dag?
Kenneth Dat hangt enorm af van het land waar 
je verblijft. Nu ben ik bijvoorbeeld in Qatar, 
hier blijven we dikwijls thuis, houden we een 
barbecue in de tuin of zo. We kunnen ook veel 
activiteiten doen in de compound zoals met de 
hele bende gaan squashen, zwemmen, tennis-
sen, gaan eten… Echt de toerist uithangen doe 
ik hier niet want het is een tamelijk klein land 
met een zeer grote woestijn. Af en toe komt er 
familie op bezoek en dan gaan we eens zeilen 
of met een 4x4 door de zandduinen. In andere 
landen zoals Zuid-Afrika waren er meer moge-
lijkheden. Op een vrije dag gingen we met de 
catamaran zeilen of in het binnenland op een 
bergpas rijden met een 4x4. In Frankrijk ging ik 
bijvoorbeeld in de winter skiën in de Alpen en in 
de zomer op daguitstap naar de Provence.

Poutrix U zegt dat u in een compound woont, 
hoe ziet dat er juist uit?
Kenneth Hier in Qatar woon ik met mijn vrouw 
in een huis in de compound. Dat is een beetje te 
vergelijken met een wijk in België. Er zijn onge-
veer een zestal straten en een tweehonderdtal 
huizen. Het is omheind, maar niet echt om vei-

ligheidsredenen want het is zeker meer dan vei-
lig genoeg. We hebben een tamelijk grote tuin 
vanachter en een oprit vooraan. Het huis zelf 
heeft drie slaapkamers. In de compound zelf 
is er een zwembad, tennisvelden, squashter-
reinen, een fitnesszaal en speelpleinen voor de 
kinderen. Juist buiten de compound zijn er een 
aantal winkeltjes en restaurantjes. De meeste 
compounds zien er zo uit. Je hebt zelf de keuze 
of je in de compound wilt gaan wonen of er-
gens anders in een huis buiten de compound. 
Ikzelf vind het veel beter om in de compound te 
wonen. Zeker in Qatar is het aan te raden om 
bomen en gras te hebben. In een compound is 
dat allemaal goed voorzien. Als je de compound 
binnenkomt heb je de indruk om Europa binnen 
te komen. Het is daar zeer aangenaam.

Poutrix Is er voor elke werf een compound 
voorzien? Heeft u nooit in ‘the middle of no-
where’ gezeten?
Kenneth De compound waar ik woon hebben we 
niet voor ons alleen. In totaal staan er ongeveer 
tweehonderd huizen die gebouwd zijn door een 
Amerikaans bedrijf. Een deel van die huizen is 
bestemd voor werknemers van DEME. De com-
pound is gelegen in het centrum van Doha. Dat 
is dus zeker niet afgelegen. Qatar is nu voor 
mij het eerste land waar ik op getrouwde basis 
verblijf. Men houdt er dan ook rekening mee dat 
je niet ergens in the middle of nowhere terecht-
komt. Het land waar ik het meest afgelegen 
zat was Venezuela. Ik zat daar in een kleine, 
relatief onveilige stad. Toen was ik nog op ba-
chelor basis tewerkgesteld en zat ik op hotel. 
De eerste keer dat ik naar Qatar moest, zat ik 
in een kamp. Maar dat kamp was op zich heel 
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erg deftig. Er was een fitness, een bar, ten-
nisterreinen, internet op de kamer, een eigen 
badkamer, eigen slaapkamer, eigen leefruimte… 
Maar de meeste locaties waar ik geweest ben, 
verbleef ik in een guesthouse of een apparte-
ment. Als je op vrijgezellen basis gaat dan kom 
je meestal terecht in een groot huis waar je sa-
men met drie of vier van je collega’s woont. Elk 
heeft dan zijn eigen deel van het huis. Tot hier-
toe is mijn verblijf altijd zeer goed geregeld. Het 
hangt uiteraard allemaal af van het land waar 
je verblijft. Verwacht niet dezelfde levensstijl in 
Papoua Nieuw Guinea als in Londen.

Poutrix U bent daar op getrouwde basis. Heeft 
DEME dan werk voorzien voor uw vrouw?
Kenneth DEME heeft geen werk voorzien voor 
mijn echtgenote. Mijn vrouw is van Frankrijk en 
ik heb haar leren kennen tijdens mijn verblijf in 
Grenoble. Zij is dan naar Qatar meegekomen 
en ze geeft hier nu Franse les aan Arabieren 
en Europeanen. Dat valt wel mee. Ze geeft nu 
ongeveer 15 à 20 uur les per week aan individu-
ele studenten. In principe zou ze ook als lerares 
Frans kunnen werken in een school, maar de 
werkomstandigheden zijn daarvoor niet goed 
genoeg in Qatar. Het is niet evident om fulltime 
werk te vinden in het buitenland, maar er zijn 
wel mogelijkheden om je bezig te houden en 
iets bij te verdienen.

Poutrix Het systeem van 2 maand werken, 1 
maand vakantie (bachelor) of 5 maand werken, 
1 maand vakantie (getrouwde basis) wordt dat 
strikt nageleefd of wordt daar dikwijls wat in 
geschoven?
Kenneth Het werkt langs twee kanten. Normaal 
is het systeem echt wel 2 (5) maanden wer-
ken, 1 maand vakantie. Maar soms kan het wel 
gebeuren dat je voor het project een tweetal 
weken langer moet blijven. Natuurlijk behoud 
je wel je verlofperiode. Je kan dan ook zeggen 
dat je langer verlof neemt als je langer hebt 
moeten werken of je kan tijdens je volgende 
werkperiode iets vroeger naar huis vertrekken. 
Het hangt dus voornamelijk af van het project, 
maar de werknemer wordt wel actief betrokken 
in het beslissingsproces. 

Poutrix Was het zwaar die twee maand weg 
zijn?
Kenneth Voor mij viel het heel goed mee en ik 
heb er niet echt last van gehad. Ik was natuur-
lijk wel al een jaar op Erasmus geweest voor 
ik bij DEME begon te werken. Bovendien had 
ik ook een stage gedaan in Oostenrijk. Ik was 
het dus al gewoon om voor een lange periode 
van huis weg te zijn. Wat ik wel lastig vond de 
eerste weken in het buitenland was het ritme 
van 12u werken per dag. Je hebt die gewoonte 
niet om van 7 uur tot 19 uur te werken. Zeker 
niet in een land waar het zo warm is. Na twee 
weken was ik dat wel gewend. Bovendien heb je 
ongeveer 4 maand verlof in een jaar wat zeker 
een van de grote pluspunten is. Ik kon heel veel 
op reis gaan en afspreken met vrienden. 

Poutrix Waarom zouden de studenten van de 
UGent bij DEME moeten komen solliciteren?
Kenneth Het eerste waar iedereen aan denkt 
bij de naam DEME is waarschijnlijk het werken 
in het buitenland op exotische plaatsen. Wat 
ik ook echt als pluspunt heb ervaren is dat ik 
nu kan samenwerken met internationaal gere-
nommeerde bedrijven. Het is echt the top of 
the bill van bedrijven van over heel de wereld. 
Hetzelfde geldt voor consultants: zo heb ik een 
aantal maanden geleden bijvoorbeeld Prof van 
der Meer naar ons project kunnen uitnodigen 
om deskundig advies te geven. Een derde plus-
punt is dat je veelal op de meest dynamische 
plaatsen ter wereld terechtkomt: economieën 
in volle bloei, waar investeringen snel worden 
beslist en waar alle toptechnologie samenkomt. 
Het is dus heel dynamisch wat ik als erg leuk en 
positief heb ervaren. Tenslotte zijn de budget-
ten van die projecten van een andere grootte-
orde dan die van civiele werken in België. Dat 
zorgt voor grote opportuniteiten voor jezelf… en 
als je die kans wilt grijpen, leer je enorm veel 
bij op korte tijd.

Poutrix Dankuwel voor uw tijd en de nuttige 
informatie. Wij wensen u nog veel succes met 
uw carrière in het buitenland.

Bahrain-Qatar - Causeway.
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Bouwkunde, diplomatie 
en het zeer verre Oosten: 

WorldMUN
Enkele weken terug waren twee laatstejaarsstu-
denten bouwkunde twee weken in Taiwan voor het 
diplomatiek studentencongres WorldMUN… Niet 
onmiddellijk wat je zou verwachten in dit Poutrix-
boekje, maar wel een zalig avontuur in een verba-
zend bouwkundig Taiwan.

Een beetje achtergrond om te beginnen: elk jaar 
zendt onze Universiteit een delegatie studenten 

naar het internationaal studentencongres Harvard WorldMUN. Op WorldMUN worden de Verenigde Na-
ties gesimuleerd. Dit betekent dat je als student een land te vertegenwoordigen krijgt in bijvoorbeeld de 
Security Council – zoals onze Poutrix-voorzitter Gilles Vanhouwe – , of in één van de vele comités van de 
General Assembly:  ik zetelde in het Disarmament & International Security Committee waar gedebatteerd 
werd over nucleaire ontwapening. De bijeenkomst zelf wordt door studenten van Harvard georganiseerd 
in samenwerking met een gastuniversiteit: dit jaar de NTU (National Taiwan University). Bij het begin 
van elk academiejaar krijgen alle UGent-studenten een mail over dit project. Iedereen is immers welkom 
om zich in te schrijven. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar studierichting of achtergrond. Om te 
garanderen dat het financiële aspect niemand verhindert van deelname sponsort de UGent dit volledig 
(inschrijvingsgelden, vluchten en overnachtingen tijdens de conferentie). Wie uiteindelijk mee mag, wordt 
bepaald door een schriftelijke en mondelinge selectieronde. Dit jaar werd een team van 16 personen 
samengesteld uit maar liefst 8 verschillende faculteiten. Van de 16 deelnemers waren er 3 van onze facul-
teit, 2 bouwkundigen en 1 computerwetenschapper. We waren dus zeer goed vertegenwoordigd. Blijkbaar 
is de bouwkunde een opleiding die echt overal geapprecieerd wordt. Juij!

Na onze aankomst in Taiwan werd het al vlug 
duidelijk: dit land ziet het bouwkundig groots. 
De hoofdstad Taipei is omringd door bergen die 
uiteraard door vele tunnels (met “moeilijke on-
dergrond”) doorsneden worden. Verschillende 
autosnelwegen doorkruisen de periferie van de 
stad op viaducten. In de stad zelf worden nieuwe 
metrolijnen aangelegd. Het economisch hart van 
Taipei is volgebouwd met moderne hoogbouw die 
volgens sommigen doet denken aan Manhattan. 
En als hoogtepunt staat in Taipei de Taipei 101. 
101% perfectie en met 508m het tweede hoogste 
gebouw ter wereld, en dit in aardbevingsgebied!

Taipei is dus een feest voor de ingenieur bouwkunde… Vaak ook letterlijk… Tijdens de conferentie wer-
den drukke debatten overdag afgewisseld met culinaire verkenningstochten ’s avonds en spectaculaire 
feestjes ’s nachts. De hele UGentMUN-delegatie was zeer enthousiast. Onze avonturen kan je nalezen op 
de blog ugentmun.blogspot.com. Zeker een must voor de enkele bouwkundige die volgend jaar in onze 
voetsporen zou willen treden!

Na de conferentie bleef de UGent-delegatie nog enkele dagen in Taiwan. Eénmaal daar keer je natuur-
lijk niet onmiddellijk terug huiswaarts. Onze kleine rondreis langs enkele natuurfenomenen van het ei-
land was zeer de moeite. Niet verbazend. In het midden van het langgerekte eiland Taiwan verheft zich 
een bergkam met pieken boven de 3000m. Zeer spectaculaire en snelle overgangen van biotopen dus. 
Kortom: Een schitterende ervaring. Een afsluitende boodschap voor bouwkundigen die zich aangesproken 
voelen: Het is echt ongelofelijk de moeite om volgend jaar deel te nemen.

Tot dan!                                                                                                                      Ruben Van Coile
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Jouw carrière dicht bij huis...
en plots, een zee van tijd.

Meer dan 900 mensen werken bij ons elke dag aan zuiver water.
Reageer op ons jobaanbod en misschien word ook jij 1 van hen.

Ingenieurs Bouwkundige Projecten 
Je bent verantwoordelijk voor het projectmanagement van het volledige 
bouwproces van waterzuiveringsinfrastructuur, vanaf de conceptfase t.e.m. 
de oplevering en nazorg. Je coördineert studiebureaus en aannemers en 
overlegt met alle betrokken partijen. Je bent een Ingenieur met degelijke ken-
nis van bouwkundige technieken. 

Projectleiders Hydraulische Studies
Je bent verantwoordelijk voor het conceptueel ontwerp en beheer van riole-
ringsnetwerken en coördineert studiebureaus voor de opmaak van riooldata-
banken en hydraulische modellen, die je gebruikt om de rioleringsnetwerken 
ecologisch en hydraulisch te optimaliseren. Verder plan je de uitbouw van het 
rioleringsnetwerk op lange termijn waarbij je gebruik maakt van de beschik-
bare GIS-riooldatabanken en hydraulische modellen. Je bent Ingenieur met 
degelijke kennis van hydraulica.

Studieverantwoordelijke Onderzoek en 
Productontwikkeling

Je bent verantwoordelijk voor onderzoeksopdrachten in procestechnologie 
van waterzuivering en/of in  rioleringsinfrastructuur. Je volgt de markt- en 
technologische evoluties op, stelt mogelijke innovaties voor en verwerkt die 
tot een toepasbaar product. Verder coördineer je een aantal onderzoeks-
studies in jouw vakgebied. Jouw loopbaan evolueert via productontwikke-
ling naar toepassingen op de commerciële markt. Je bent Ingenieur (bio-, 
bouwkundig...) of master in de wetenschappen (fysica, biologie, scheikunde, 
wiskunde, informatica). Doctoraat vormt een pluspunt.

Wij bieden je:
Een contract van onbepaalde duur, 
een competitief salaris met extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, 
groeps- en hospitalisatieverzekering. 
Glijdende werkuren en een regionaal 
netwerk van werkplekken zorgen voor 
een gezonde balans tussen werk 
en privé. Je kan ook rekenen op de 
nodige ondersteuning en ruime
opleidingskansen.

Werken bij Aquafin geeft je 
bovendien de unieke voldoening 
dat je écht bijdraagt tot een 
beter leefmilieu!

Kom boven water!
Solliciteer bij voorkeur online via
www.werkenaanzuiverwater.be
of mail naar jobs@aquafin.be
Op onze jobsite vind je ook meer 
informatie over deze en andere 
jobopportuniteiten bij Aquafin.

Aquafin Rekrutering en Selectie,
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar,
tel. 03 450 41 29.

www.werkenaanzuiverwater.be
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Het Poutrix-jaar 2009-2010 was 
niet mogelijk geweest zonder de 

steun van onze sponsors...
Asysto is de jongste telg van de Establis groep. 
Deze nieuwe onderneming zal studiebureaus, 
architecten en aannemers ondersteunen in het 
volledige bouwkundig proces.  Bedrijven kunnen 
ondermeer op Asysto een beroep doen voor de 
aanwerving en selectie van nieuwe werknemers.

BESIX Group is de grootste Belgische bouwonder-
neming en actief in vrijwel alle takken van de  con-
structie-industrie. Besix voert internationaal presti-
geprojecten uit. Klassiek voorbeeld is uiteraard het 
hoogste gebouw op de wereld: de Burj Dubai.

DEME is een wereldspeler in de baggerindustrie en in de 
uitvoering van waterbouwkundige werken. De expertise van 
DEME wordt internationaal zeer sterk gewaardeerd. De bag-
gerwerken aan het Panama-kanaal zijn slechts één voor-
beeld van DEME’s  vele grootse projecten.

Eiffage Benelux is één van de boegbeelden van de 
Belgische bouwwereld. De groep bestaat uit 28 be-
drijven, allen te herkennen aan het typische Eiffage-
logo. Eiffage is bovenal een zeer divers bedrijf dat 
actief is in de meest uiteenlopende sectoren: van 
HVAC tot baggeren, en van burgerlijke bouwkunde 
tot elektromechanica. 

Eurostation is de motor achter de vele recente herwaar-
deringen van stationsbuurten. Van Antwerpen-Centraal 
tot Mechelen en Brugge.. Eurostation is over het hele 
land actief in grootse projecten met een belangrijke 
maatschappelijke impact. Typevoorbeeld is uiteraard 
het project Gent-Sint-Pieters.

Roegiers is een algemene bouwonderneming actief in 
meerdere domeinen van de bouwkunde: waterbouwkunde 
(Van Cauwelaertsluis), burgerlijke bouwkunde (TGV-sta-
tion Antwerpen-Centraal) en de privé-sector (bottelarij 
Trappisten Westmalle). Bij Roegiers staat de tevredenheid 
van de bouwheer en de vakbekwaamheid van Roegiers’ 
medewerkers centraal. 

SBE is een gerenommeerd Belgisch studiebureau met ook heel wat in-
ternationale projecten. Zo is SBE ondermeer betrokken bij de uitwer-
king van de nieuwe Panama-sluizen. De expertise van SBE beperkt 
zich niet tot grote waterbouwkundige projecten. Het studiebureau is 
eveneens actief in ondermeer de burgerlijke bouwkunde en in staal-
constructies.
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