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Voorwoord
Het begon allemaal een jaar of vijf geleden. Enkele studenten bouwkunde achtten de 
tijd rijp voor het oprichten van een eigen studentenvereniging. Geen gewone studen-
tenvereniging, maar een vereniging die denkt aan de toekomst van de studenten en 
een brug vormt tussen de abstracte, theoretische bouwkunde en de échte bouwwereld. 
Enkele maanden nadien zag Poutrix het levenslicht. Het is nu vijf jaar later en Poutrix 
is uitgegroeid tot een grote bouwkundevereniging die zowel bij de studenten als bij 
bouwkundebedrijven een mooie naam heeft opgebouwd. Tijdens de openingsweek was 
het dan ook tijd voor iets speciaals. De lustrumdag werd met meer dan 120 bezoekers 
één van de grootste activiteiten in de nog jonge geschiedenis van onze vereniging. Een 
verslag hiervan vindt u dan ook terug verderop in dit boekje, net als een verslag van de 
andere activiteiten binnen onze openingsweek. 

Poutrix vergeet echter ook niet dat het huidige succes voor een groot deel te danken 
is aan dat kleine groepje geëngageerde studenten dat enkele jaren terug onze geliefde 
vereniging in het leven riep. In het kader hiervan ging Poutrix op bezoek bij Delphine 
Sonck: nu assistente aan het labo modelonderzoek, maar vroeger één van de personen 
die geholpen heeft met de uitbouw van Poutrix zoals we het vandaag kennen. We vroe-
gen Delphine hoe de zaken er vroeger aan toe gingen en hoe zij de evolutie van Poutrix 
heeft beleefd. 

Een speciale vermelding verdient ook de neerslag van ons gesprek met professor Taer-
we. Poutrix had de eer om onze decaan even uit zijn drukke schema weg te trekken 
voor een diepte-interview. Het resultaat is een ophefmakend artikel waarin geen enkel 
onderwerp uit de weg wordt gegaan en waarin de toekomst van onze faculteit onder de 
loep wordt genomen. 

Tot slot wil ik in dit voorwoord ook de gelegenheid grijpen de rest van het Poutrix – 
team te bedanken voor een geslaagd eerste semester. Het is een zegen aan het hoofd te 
mogen staan van zo’n gemotiveerde groep mensen en steeds weer sta ik versteld van de 
inzet en het ondernemingsvermogen van mijn bestuursleden. Hun enthousiasme is de 
basis voor het succes van al onze activiteiten en daarvoor ben ik ze, samen met jullie, 
heel erg dankbaar. 

Ik wens u verder veel plezier met dit boekje en hoop u volgend semester nog veel te kun-
nen ontmoeten op onze volgende activiteiten. 

Thomas Boey 
Voorzitter Poutrix 2010 - 2011 
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De geschiedenis van Poutrix
Eind 2005 – Begin 2006: 
Het idee voor een eigen vereniging voor 
de burgerlijk ingenieurs bouwkunde komt 
ter sprake. In navolging van de werktuig-
kunde en de natuurkunde (die op dat 
moment al een eigen vereniging hebben) 
lijkt er ook in de richting bouwkunde vol-
doende publiek te zijn voor een gelijkaar-
dig initiatief. 

22 februari 2006: De daad wordt bij het woord gevoegd en met het oprichten van een 
blog is de nieuwe studentenvereniging voor de bouwkunde een feit. Onder het motto 
“geef het kind een naam” is “Het Blokske” geboren. Een aanwervingadvertentie wordt 
op de blog gezet. 

13 maart 2006: De eerste Poutrix vergadering is een feit. In de cafetaria van de Magnel 
wordt een vergadering gehouden voor alle geïnteresseerden in het oprichten van de 
nieuwe vereniging. Na lang beraad wordt beslist “Het Blokske” (laat ons eerlijk zijn: 
toch meer een naam voor de lokale kinderopvang) te herdopen tot “Poutrel” + “Ambi-
orix” of beter nog: Poutrix. 

5 mei 2006: De eerste Poutrix-activiteit is een feit. De ondergrondse parking aan het St. 
Pietersplein heeft de eer om als eerste van vele werven te worden bezocht door Poutrix. 

6 oktober 2006: Bij de aanvang van het nieuwe jaar wordt Poutrix in een nieuw kleedje 
gestoken. De nieuwe site (http://www.poutrix.be) en het nieuwe logo laten er geen twi-
jfel over bestaan: de ambities van Poutrix zijn groot. Andy De Pelsmaeker heeft de eer 
zich de eerste officiële voorzitter van Poutrix te mogen noemen. 

Jaargang 2007 – 2008: Onder het voorzitterschap van 
Koen De Visscher treedt Delphine als medewerkster toe 
tot het bestuur van Poutrix. Poutrix treedt toe tot het 
WVK (Werkgroepen & Verenigingen Konvent) en is of-
ficieel erkend als studentenvereniging. Delphine zelf is 
ondermeer verantwoordelijk voor het ontwerpen van de 
posters voor de activiteiten. Deze vormen nu nog steeds 
de basis voor de huidige Poutrix-posters.
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De geschiedenis van Poutrix
Jaargang 2008 – 2009: Met Steven 
Nachtergaele als voorzitter wordt het Pou-
trix-bestuur uitgebreid met ondermeer 
functies die de interne en externe PR ver-
zorgen. Bovendien is het eerste Poutrix-
boekje een feit: Poutrix 3.1!

Jaargang 2009 – 2010: Poutrix groeit 
onder Gilles Vanhouwe uit tot een mid-
delgrote studentenvereniging en de am-
bities van Poutrix groeien mee. Er wordt 
besloten een beurs te organiseren waarin 
bedrijven en studenten elkaar kunnen vin-
den: de bouwkundebeurs was geboren en 
bleek een groot succes. Hiernaast is de ee-
rste autonoom georganiseerde buitenland-
se tweedaagse een feit: op 2 en 3 november 
gaan 20 studenten onder leiding van Pou-
trix naar Nederland voor een bezoek aan 
de Deltawerken. 

27 september 2010: Het nieuwe Poutrix-
academiejaar gaat van start met Thomas 
Boey als voorzitter. Met een recordaantal 
van 9 hoofdsponsors is Poutrix groter dan 
ooit en niet meer weg te denken binnen de 
richting bouwkunde. 

5 oktober 2010: We vieren het vijfjarig 
bestaan van Poutrix op onze lustrumdag. 
Minstens 150 personen komen een kijkje 
nemen en genieten mee van de barbecue 
en de talloze randactiviteiten. Een mooi 
begin van wat hopelijk een mooi Poutrix-
jaar wordt!
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Door sterke nationale én internationale groei kent Jan 
De Nul geen strakke bedrijfsstructuur. Ondanks de 
expansie blijft het uitgesproken familiale karakter 
behouden. Naast de bekende baggerdivisie is onze 
groep ook actief in de civiele bouw en de milieusector, 
nu vooral in de Benelux en Europa, maar weldra ook 
daarbuiten. 

Onze groei draagt ertoe bij dat we een brede waaier 
aan jobmogelijkheden kunnen aanbieden. Bij de 
diverse bedrijven en filialen binnen de groep zijn er tal 
van vacatures. Niet alleen voor de begeleiding van 
onze projecten maar ook voor de bouw van onze 
nieuwe schepen zoeken wij voortdurend ingenieurs, 

technische bachelors, geologen, geografen, topo- en 
hydrografen, ... . Verder zijn juristen, economisten, 
boekhouders en administratief bedienden steeds 
welkom.
Wil je graag met ons meewerken aan prestigieuze 
projecten zoals het Panamakanaal of één van onze 
binnenlandse werven zoals Schuman-Josaphat in 
Brussel?

Word je aangetrokken door het avontuur van het 
onbekende en deins je er niet voor terug de wijde 
wereld in te trekken voor het uitoefenen van je job? Of 
zoek je net een werkgever dicht bij huis? Aarzel dan 
niet om bij ons te solliciteren.

Op www.jandenul.com vind je steeds een actuele lijst van onze vacatures. 

Vind je niet onmiddellijk je ding, dan kan je ook spontaan

 je kandidatuur stellen. Stuur je volledig curriculum vitae met vermelding van 

je persoonlijke gegevens, opleiding en werkervaring naar

Jan De Nul N.V. Tragel 60 I 9308 Hofstade-Aalst I België

t.a.v. recruitment department of mail naar recruitment@jandenul.com.

www.jandenul.com   www.envisan.com

Jan De Nul Group is een groep van bedrijven met activiteiten die steunen op 3 pijlers: 

de baggersector, de civiele bouw en de milieusector. Wereldwijd stelt de groep ongeveer 5000 
werknemers tewerk. De vloot van Jan De Nul Group is in volle uitbreiding. Wij bouwen op dit moment 
meer dan 20 nieuwe schepen en divers hulpmaterieel.  

jobfiche en diego 160x240.indd   1 23/11/2010   9:03:14

Toen de Simon Stevin eindelijk vertrok voor zijn eerste 
opdrachten in Australië keek de hele bagger wereld 
met argusogen toe: Jan De Nul had dan wel de grootste 
steenstorter ooit gebouwd, maar zou de volledig 
geautomatiseerde valpijp ook werken? De bouw van het 
systeem was niet direct van een leien dakje gelopen. Op 
zijn maiden trip moest het schip stenen dumpen voor een 
crossing: een kruising van twee pijp leidin gen. Dat is in de 
beste omstandigheden al precisiewerk, maar op dit project 
was de foutenmarge ook nog eens flinterdun. De Simon 
Stevin had maar nét genoeg stenen mee, en moest dus 
uiterst precies storten.
En dat allemaal met een nieuw team op een 
nagel nieuw schip: het is een understatement 
om te stellen dat het ingenieursteam er niet 
vol komen gerust in was. 

Ingenieur Diego Naessens: “De Simon 
Stevin is de num mer één van de wereld. De 
steenstorter kan 33.600  ton stenen laden in 
één keer, en kan tot op 2.000  meter diepte 
werken. Hij werkt sneller en produc tiever dan alle andere 
schepen, want de valpijp is compleet geautomatiseerd en 
heeft de grootste diameter van de wereld. Daarbovenop 
heeft de Stevin ook nog eens de grootste ROV (remote 
operation vehicle) ooit, en kan hij ook in slecht weer werken, 
dankzij een soort bewegende tafel die de pijpen altijd recht 
houdt ten opzichte van de zee. Maar toen we vertrokken 
voor de eerste projecten in Australië had het schip nog 
niets bewezen: hij had nog geen enkele steen gestort. De 
transportbanden waren nog nooit getest. Eerlijk? Wij waren 
doodsbenauwd: stel dat we een panne of een technische 
fout kregen, dan had heel de wereld dat gezien.”

“Het begon al met de logistiek. Wij hadden zo maar even 
33.600 ton stenen nodig voor twee projecten, dat zijn 
minstens 800 volgeladen trucks. Zoiets koop je niet in de 
supermarkt. De bedoeling was om de  Stevin vol te laden in 
Singapore, maar dat is niet gelukt. Dus besloten we om het 

schip te laten omvaren naar Dubai om daar stenen op te 
laden. Een ongeluk komt nooit alleen hé, zeggen ze. Wel, in 
Dubai kregen we een ware zondvloed op ons dak - terwijl 
het daar maar twee of drie dagen per jaar regent. De hele 
steengroeve was overstroomd, het stormde zo hard dat 
we niet meer met de boot van de steengroeve konden 
terugkeren naar land. Dat was spannend, want we wisten 
dat de stenen klaar moesten liggen als de Simon Stevin aan -
kwam. Gelukkig hebben we het  ge haald: we hebben het 
schip in de geplande vier dagen kunnen inladen.”

“Onderweg naar Australië zat iedereen natuurlijk op hete 
kolen: je kan niet wach ten om te starten met het werk. Voor 
de twee projecten die we  moesten uitvoeren,  allebei op een 
serieuze diepte, hadden we maar net genoeg stenen. En zo 
ver van de kust kan je natuurlijk niet zomaar gaan bijladen, 
dus we moesten zeer precies werken. Eén keer hebben we 
een  blokkage gehad van de transportband die de stenen 
moest vervoeren, en lag er opeens een paar m3 stenen in het 
schip. Dan spat de stress hoog op.”

“We hadden voor de crossing bijzonder strikte toleranties 
opgelegd gekregen: alle stenen die we boven de 
uitgestippelde lijn dumpten, zouden we zelf weer moeten 
weghalen. Uiteindelijk is het ons gelukt om fantastisch 
precies te werken. De stenen voor de crossing waren 

gemiddeld vijftien centimeter dik, en toch 
hebben we een gemiddelde nauwkeurigheid 
van vijf centimeter gehaald. Er zijn er niet veel 
die ons dat kunnen nadoen.”

“Achteraf hebben we voor onze klanten met 
onze ROV een video gemaakt van het werk 
onder water. Voor mij was het super om mijn 
werk als bouwkundig ingenieur eens met 

mijn eigen ogen te zien. De meeste klanten zijn karig met 
complimenten, maar deze klant heeft een brief gestuurd 
naar Jan De Nul om ons te feliciteren met het succesproject. 
Dat is voor mij het grootste  bewijs: de Simon Stevin is 
nummer één, en is het waard om nummer één te zijn.”

Stenen van vijftien centimeter storten op vijf centimeter nauwkeurigheid, 
dat doen er ons niet veel na.

De Simon Stevin 
is nummer één: hij 

kan 33.600 ton stenen 
laden één keer, en kan 
tot op 2.000 meter 
diepte werken.

Diego Naessens
Project: Port Hedland, Australië

jobfiche en diego 160x240.indd   2 23/11/2010   9:03:22
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Voorbije  activiteiten  (2010)
De openingsweek

Openingsontbijt
Poutrix-activiteiten starten traditiege-
trouw in de tweede week van het acad-
emiejaar om de studenten in de eerste 
week geen te overvolle agenda te bezorgen. 
Dit jaar zijn we net zoals vorig jaar ge-
start met een groot openingsontbijt voor 
alle bouwkundestudenten in Zwijnaarde. 
Aangezien de lessen voor eerste en tweede 
Master dit jaar op maandag starten om 10 
uur, was dit het ideale moment om die – 
soms nog lege – magen te vullen met een 
rijkelijk ontbijt. Dit jaar was het niet gem-
akkelijk kiezen, want er was zoveel keuze 

dat sommigen zelfs minuten twijfelden of 
ze dan wel een chocoladekoek of toch liever 
een boterkoek of een croissant zouden ne-
men. Verder werd er ook fruitsap, choco-
lademelk en koffie aangeboden zodat velen 
hier de belangrijkste maaltijd van de dag 
met een glimlach naar binnen werkten. De 
sfeer zat al goed vanaf het eerste uur en het 
Poutrix-jaar was ingezet met succes!

Snacks 3de bachelor
Aangezien de derde bachelors bouwkunde 
pas in de namiddag les hadden in Zwij-
naarde en naar het openingsontbijt komen 
dus een iets te actieve onderneming zou 
geweest zijn, hebben we hen in de namidd-
ag verrast met een versnapering tussen de 
lessen gewapend beton door. Er stond een 
prachtig assortiment van chips, nootjes en 
koekjes klaar, waarbij we ook gratis cola, 
cola light en bier voorzien hadden. Pou-

trix was voor hen waarschijnlijk een niet 
zo gekende vereniging en op die manier 
probeerden we toch wat naambekendheid 
te creëren bij de derde bachelors. Mochten 
er bachelors bouwkunde zijn die deze ver-
rassing gemist hebben, geen nood, kom 
gerust af naar een van onze volgende ac-
tiviteiten en we ontvangen iedereen met 
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Voorbije  activiteiten  (2010)
open armen. Zelfs studenten architectuur 
zijn welkom, want ook zij hadden op dat 
moment gewapend beton en hun interesse 
bleek duidelijk uit de vrolijke gezichten en 
de verschillende vragen achteraf naar wer-
fbezoeken voor zowel bouwkundige als ar-
chitectorale projecten.

Bowling
De drukke eerste dag van de tweede 
lesweek hebben we dan afgesloten met een 
superspannende bowling. De uitverkochte 
bowling was een succes waarbij banden 
werden gesmeed tussen de verschillende 
jaren. We mochten hier trouwens al enkele 
derdejaars verwelkomen en hopen hen 
dan ook op vele andere activiteiten terug 
te zien! Toevallig was er rond 21u ook 
een live-optreden in de bowling. Over de 
muzikale kwaliteit van de avond wensen 
we niet te veel uit te weiden, maar laat ons 
zeggen dat we blij zijn dat het kort en bon-
dig was. De kegels vlogen in het rond en de 
toon was gezet, we konden met genoegen 

gaan slapen en verlangen naar de barbecue 
die dinsdag gepland was.

Lustrumdag
De hoogdag van de openingsweek was een 
knaller van formaat. Aangezien het vijf-
jarig bestaan van onze bouwkundige stu-
dentenvereniging niet onopgemerkt mocht 
voorbijgaan hebben we een activiteit uit-
gedacht waaraan alle bouwkundestu-
denten konden deelnemen. De BBQ werd 
uiteindelijk een groot succes. Niet minder 
dan 120 studenten hebben voor amper 5 
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euro kunnen genieten van een uitgebrei-
de barbecue. Ondertussen werd er voor 
muzikale ondersteuning gezorgd door een 
DJ en genoot iedereen van het prachtige 
weer, ideaal om eens te relaxen tussen de 
lessen door. Verder was ook de Soccercage 
weer van de partij waarin de meer getalen-
teerde bouwkundestudenten hun voetbal-
skills konden tentoon spreiden. De win-
naars gingen uiteindelijk naar huis met 2 
cinematickets. En om in het thema van 
bouwkunde te blijven had poutrix ook een 
met knikkers gevulde betonblok voorzien 
waar men zich mocht op uitleven. Enkele 
personen vonden (brokjes van) knikkers 
en gingen ook zo aan de haal met enkele 
cinematickets. De hele dag was een groot 
succes en vele studenten vroegen dan ook 
om een jaarlijkse herhaling, maar dat laten 
we over aan het bestuur van de volgende 
jaren…

Werfbezoek
Met een dertigtal studenten zijn we woens-
dag naar Brussel vertrokken om er de werf 
van een Diabolo-project te bezoeken. “De 
noordelijke ontsluiting van de nationale 
luchthaven”, zo werd dit bezoek aange-
kondigd door Thomas de Vogelaere en zo 
lezen we ook duidelijk in de eerste zin op 
wikipedia. Maar wat houdt dit project dan 
juist in? Om het kort samen te vatten houdt 
het de bouw van een spoorwegverbind-
ing over een viaduct in. Dit viaduct wordt 
voor een deel ondersteund door irisvor-
mige pijlers die het symbool van Brus-
sel voorstellen. Verder werden ook ronde 
pijlers gebruikt op plaatsen waar het via-
duct minder hoog boven de grond komt. 
Het uitzonderlijke aan dit project is dat de 
werf in een gigantische meute spoorwegen 
ligt waarvan de meesten het hele jaar door 
dagelijks gebruikt worden. Hierdoor moet 
er zeer strikt gecoördineerd en berekend 
worden om alles op het juiste moment op 
de juiste plaats te krijgen. Zo wordt één 

van de pijlers op 17 cm van een bovenlei-
ding van een spoorweg geplaatst die 24/24 
gebruikt moet worden. De veiligheid is 
van cruciaal belang. Hoe ze die specifieke 
pijler gingen aanbrengen waren ze ook 
nog niet helemaal uit, maar het bezoek 
leverde alleszins prachtige beelden op. De 
dag begon met een voorstelling van Eiff-
age en Asysto, waarna we een uitgebreide 
rondleiding kregen door verschillende 
werfleiders op de ruim 1,5 km lange werf. 
Als afsluiter kregen we door de sponsors 
nog een broodjesmaaltijd aangeboden 
waarna we konden terugkijken op een 
toch wel zeer geslaagde uitstap.

Algemene Bouw Maes nv beschikt over jarenlange ervaring  in grootschalige 
projecten zoals de bouw van kantoren, hotels, scholen, ziekenhuizen, 

appartementen en commerciële projecten.

www.algemenebouwmaes.be

Ben je Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde en is het binnenkort tijd om het
studentenleven vaarwel te zeggen? Dan hebben wij misschien dé job voor jou.

Meer info: g.gillijns@groupmaes.be

Tijd voor groentjes
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CEDA-avond
Op dinsdagavond 26/10 organiseerde Pou-
trix in samenwerking met Young-Ceda, 
in navolging van vorig jaar, een heuse 
dredging-avond. Young-CEDA is ontstaan 
vanuit de CEDA-groep en organiseert in 
België informatiesessies voor studenten 
die wat meer willen weten over de bagger-
wereld en de offshore sector. 

Na een iets minder geslaagde passage vo-
rig jaar, loste Young-CEDA ditmaal de 
hoge verwachtingen moeiteloos in. De 
verschillende sprekers 
tekenden reeds een halfuur 
op voorhand present en 
waren duidelijk van plan 
er een interessante en leer-
rijke avond van te maken. En zo gezegd, 
zo gedaan: na een korte introductie door 
Kathleen de Wit, Senior Engineer van 
IMDC, was het de beurt aan de sprekers 
die enthousiast hun baggerervaringen met 
ons deelden. Als eerste aan de beurt was 
Magaly Bruggeman, Desk Engineer bij 
DEME. Zij vertelde ons hoe ze als han-
delsingenieur(!) terecht is gekomen in de 
baggerwereld en hoe je er als vrouw best 
je mannetje staat. Verder werden concrete 
zaken zoals tijdsverdeling tussen bin-
nen- en buitenland, uitwijkmogelijkheden 
naar andere takken binnen de waterbou-
wkunde, … behandeld. Als uitsmijter liet 
ze ons ook weten dat het als baggeraar op 
een schip heel handig is om een opstandig 
gebied te verlaten via de zee. Onze volgen-
de spreker was Piet Haerens, Consultant 

bij IMDC. Ook bij hem kregen we vooral 
veel praktische info over zijn motivatie 
om in de wereld van de waterbouwkunde 
te stappen en zijn takenpakket. Als laatste 
spreker was Kjell Wouters aan de beurt, 
TD’er bij De Nul. Na een korte uiteenzet-
ting over de soorten schepen en zijn reeds 
gedane projecten (waarbij opviel dat men 
als baggeraar op korte tijd héél wat van 
de wereld kan gezien hebben!), werd een 
mooi beeld geschetst over de daadwerkeli-
jke inhoud van zijn werk en de praktische 

omkadering: tijdsverde-
ling in binnen- en buiten-
land voor vrijgezellen en 
mensen met een gezin, 
de werkuren en invulling 

van de vrije tijd ter plaatse. Ook werd ons 
meegegeven dat na een aantal maanden in 
het buitenland,  één maand België daad-
werkelijk overeenkomt met volledige va-
kantie. De spreker kon beamen dat dit het 
paradijs is!

Na de boeiende uiteenzettingen was het 
tijd voor een drankje, een hapje en een in-
formele babbel met de aanwezige sprekers 
en vertegenwoordigers. Ook dit gedeelte 
was meer dan geslaagd. In een mum van 
de tijd waren de lekkere sandwiches op 
en ook het aangeboden assortiment aan 
dranken werd duidelijk geapprecieerd. 
De gesprekken kwamen vlot op gang en 
iedereen bleef lang en gezellig nakeuvelen. 
Wederom een geslaagde Poutrix-avond!

 College Power
A student’s best choice!

GRATIS en legaal gebruik van  9
alle BuildSoft software voor alle 
studenten! 
Diamonds,  PowerConnect,  9
PowerFrame,  ConCrete  en 
1•2•Build!
Van 1 september 2010 tot en met  9
31 augustus 2011!
Vo l l ed ige  ve r s i es  -  geen  9
beperkingen!

Jouw GRATIS licentie in 5 stappen:

Registreer 1. je als student op 
http://www.buildsoft.eu/nl/
students
Je ontvangt meteen een 
bevestigingsemail met login 
en paswoord. 
Log in 2. op de website, sectie 
‘Downloads’. 
Installeer 3. de software naar 
keuze.
Vraag 4. online je gratis licentie 
aan. Instructies vind je in de 
bevestigingsemail. 
J e  ontvangt  5. na  enke le 
werkdagen  jouw gratis 
licentie per email. 

Meer info of vragen: 
collegepower@buildsoft.eu 

 
www.buildsoft.eu - info@buildsoft.eu - tel 09 252 66 28 - fax 09 252 66 29

B u i l d s o f t
Structural design analysis solutions
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Donderdag 21 oktober was het weer zover. 
Poutrix trok voor de derde maal naar 
Brussel om er in de Expo-hallen de Bel-
gische Betondag bij te wonen. Met vijftien 
studenten werden we er onthaald in een 
wereld waar discussies over W/C-factor-
en en spannings-rek-krommes dagelijkse 
kost zijn. 

De Concrete Day is een dag waarop alle 
Belgische bedrijven gerelateerd aan beton 
reclame maken om klanten binnen te lok-

ken of gewoon de nieuwste uitvindingen komen demonstreren voor en door betonspe-
cialisten. Ook studenten uit hogescholen en universiteiten worden op dit evenement 
uitgenodigd om in contact te komen met personen uit de bedrijfswereld, maar ook om 
duidelijk te maken dat wat we allemaal over beton leren wel degelijk heel actueel is! Het 
is zeker een aanrader om eens een betondag mee te maken want zelfs als je nog maar 
een klein beetje geïnteresseerd bent in beton dan is dit gebeuren een feest! 

Je krijgt er allerhande gadgets zoals betonblokjes met ijzerpoeder erin verwerkt waarop 
magneten kunnen hangen, multifunctionele balpennen of gewone dekentjes. Iedereen 
komt met volle handen terug thuis. Verder zijn er speciaal voor de studenten ook wed-
strijden waarbij je enkele korte vraagjes moet oplossen over het desbetreffende bedrijf 
en daarna kans kan maken op een GSM, Ipod of Bongo-bon. Al vanaf het eerste mo-

ment voelde iedereen er zich thuis en dat was nog maar 
het begin. De volledige dag werd een fantastische cater-
ing voorzien: bij het onthaal was er een ontbijt, over de 
middag was er een gastronomisch menu waarbij er voor 
ieder wat wils was. Na het middagmaal werden er dan op 
verschillende plaatsen gigantische chocolade-, fruit- en 
ijstaarten voorgeschoteld en ten slotte werden we op het 
einde van de dag getrakteerd op snacks gaande van chips 
tot sushi. Het was een waar paradijs en dan hebben we 
het nog niet gehad over de gratis drank gedurende de hele 
dag. Maar dat zou ons te ver leiden.

Als je even genoeg had van de beurs en bedrijfswereld kon 
je afwisseling vinden in verschillende workshops die in de 
namiddag gegeven werden over heel gevarieerde onderw-
erpen. Zo was er bijvoorbeeld een heel interessante pre-

Concrete contest
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sentatie van Dr. ir. Robby Caspeele over 
nieuwe conformiteitscriteria. Speciaal 
voor de studenten was er ook een Concrete 
Contest georganiseerd waarbij vooraf ge-
maakte betonbalkjes tijdens een drie-
puntsbuigproef getest werden. Helaas kon 
het Poutrixteam de tweede plaats van 2008 
en 2009 niet herhalen. De balkjes hadden 
wel bijna het perfecte gewicht, maar om 
onverklaarbare reden braken ze ‘iets’ te 
vroeg, in tegenstelling tot de redelijk goeie 
sterkteresultaten die we in labo Magnel 

bereikten. Deze tegenvaller lieten we echter niet aan ons hart komen en volgend jaar 
gaan we gegarandeerd terug voor een medaille!

De dag werd afgesloten met verschillende prijzen die uitgereikt werden door Bert 
Kruismans die tevens over de middag een korte show had gegeven en het hele evene-
ment presenteerde. Uiteindelijk trokken we ’s avonds moe maar voldaan terug naar ons 
eigen betonwereldje. Deze dag die je met Poutrix volledig gratis kan meemaken is een 
aanrader! Volgend jaar staat er weer een betondag gepland op 20 oktober, zorg dat je 
erbij bent!
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“Waar studenten de toekomst ontmoeten”

Op 8 november verzamelden 80 studenten bouwkunde in studentenhuis De Therminal 
voor hét pareltje van Poutrix: de bouwkundebeurs.  Hetgeen anderhalf jaar geleden begon 
als een wild idee op een vergadering, is nu uitgegroeid tot een heus evenement, waar stu-
denten informele contacten met bedrijven kunnen leggen. De beurs werd gesmaakt door 
de talrijke aanwezigen, wat bleek uit de evaluaties achteraf. 

Het recept van de beurs blijft eenvoudig: men 
neme 8 bedrijven uit de bouwkundewereld en 
een groep studenten bouwkunde.  Voeg daar een 
informele babbel en een uitgebreid koud buffet 
aan toe en je bekomt een unieke en interessante 
avond.  

De inschrijvingen voor de avond liepen snel 
binnen. Na weken voorbereidingswerk door het 
Poutrix-bestuur kwam 8 november snel dichter-

bij.  Vanaf  ‘s morgens begon men met de opbouw en het voorbereidend werk. De klok 
tikte snel en om exact half 
7 gingen de deuren open.  
Na het aperitief en open-
ingswoord van de voorzit-
ter, kregen de verschillende 
bedrijven de kans om zich 
in korte tijd voor te stellen. 
Tussen de bedrijfspresen-
taties door kon men aan-
schuiven voor het buffet 
en  een babbel slaan met 
de verschillende bedrijven.  

De Bouwkundebeurs
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“Een uitgelezen kans om 
een blik te werpen op de 
toekomst” oordeelden ver-
schillende studenten.  “Ik 
heb een beter inzicht ver-
worven in het verschil tus-
sen studiebureau en pro-
jectleider” gaf een andere 
student aan. Ook werden 
contacten gelegd voor sta-
gemogelijkheden of zelfs 
definitieve job aanbiedin-
gen. 

Na de drie tijdsblokken kon men zich volledig storten op het dessert en de koffie.  De 
avond liep stilaan ten einde. Vol van nieuwe inzichten in de bouwkundewereld en met 
een zak goodies, vertrok iedereen naar huis. Gedurende het opruimen was het bestuur 
zo nieuwsgierig naar de reacties, dat ze alvast de formulieren lazen. Hieruit bleek dat 
de beurs vrijwel unaniem door iedereen positief ervaren werd. Een heuse opsteker en 
motivatie om in de toekomst voor even spetterende activiteiten te zorgen.
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Poutrix tweedaagse

Op 15 november was het zover. Om acht 
uur ’s morgens stapten we met 18 en-
thousiastelingen de bus op naar Neder-
land. Zoals gewoonlijk had Poutrix weer 
voor een schitterend ontbijt gezorgd om 
rustig op te eten tijdens de drie uur du-
rende rit. Om elf uur werden we opgewacht 
op de faculteit Bouwkunde (gelijkstaand 
met een opleiding tussen architectuur en 
burgerlijk ingenieur architect bij ons) te 
Delft. De buschauffeur had goed kunnen 
doorrijden zodat we een half uur te vroeg 
het prachtige authentieke gebouw van de 
Bouwkunde binnenliepen. Onze mond 
viel al open bij het zien van de design 
marshmallow-zetel (sommigen herkenden 
de zetel waarschijnlijk uit villa Vanthilt) 
maar dit bleek nog maar een begin.  We 
werden hartelijk ontvangen door de stu-
dentenvereniging Stylos die voor ons een 
rondleiding doorheen het faculteitsge-
bouw gepland had. Onze gids leidde ons 
van de ene kleurrijke ruimte naar de an-
dere, met een flashy oranje auditorium als 
hoogtepunt.  Het authentieke gebouw was 
over het algemeen smaakvol en modern 
ingericht. De verschillende auditoria en 
ateliers waren gedecoreerd met de meest 
designvolle meubels die je je maar kon be-
denken: een cadeautje van VITRA als een 
soort schadevergoeding voor de meubels 
die in rook zijn opgegaan tijdens de brand 

in het nieuwe faculteitsgebouw. Met in to-
taal voorzieningen voor 1800 architectu-
urstudenten bleek dit gebouw de Magnel 
toch serieus te overtreffen. 
 
Onze volgende stop was bij onze lieve 
vrienden (zoals de Nederlanders dit zo 
mooi kunnen zeggen) van de Civiele Tech-
niek (gelijkstaand met burgerlijk ingenieur 
bij ons). Waar de leden van Stylos ons had-
den doorverwezen naar een “lelijk be-
tonnen gebouw”, verwelkomde de civiele 
techniek ons in een gebouw dat volgens 
hen er uit zag als een coole vrachtwagen. 
Eens binnengeraakt kregen we een korte 
rondleiding door de studentenvereniging 
Praktische Studie in het laboratorium van 
staal, beton en water, die elk ongeveer even 
groot waren als labo Magnel. Vooral het 
waterlab was een bezoek waard. De golf-
goten en de reconstructiemogelijkheden 
voor levensechte oevers en stranden die 
hier te zien waren overtroefden alweer 
ruimschoots het beschikbare experimen-
tele materiaal in de Magnel. Ter afsluiting 
aten we kleinigheid (broodje kroket!) op 
de bovenste verdieping waar we een mooi 
zicht op de stad Delft hadden.

Na de succesvolle tweedaagse naar de Del-
tawerken in Nederland van vorig jaar kon 
het niet anders dan dat er dit jaar een ver-
volg op kwam. Op aanraden van prof. De 
Rouck trokken we nogmaals naar Rotter-
dam, ditmaal om de haven van Rotterdam 
met zijn nieuwste uitbreiding “Maasvlakte 
2” te bezoeken. 
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In de namiddag was in Barendrecht een 
bezoek aan het bouwdok van de afzink-
stukken voor de tweede Coentunnel in 
Amsterdam voorzien. Onder het Noord-
zeekanaal ten westen van Amsterdam ligt 
reeds een eerste Coentunnel, maar die is 
dringend aan restauratie toe. Aangezien 
de verkeerstroom onder het kanaal niet 
mag stilgelegd worden is de Coentunnel 
Company (bestaande uit een samenwerk-
ing tussen CFE, BESIX, Dredging interna-
tional, Vinci, Dura Vermeer, Mobilis en 
Arcadis) bezig met 
het bouwen van een 
tweede Coentun-
nel die vlak naast 
de eerste komt te 
liggen. Ze hebben 
gekozen om de tun-
nel met behulp van 
afzinkstukken op te 
bouwen.  Deze vier 
elementen worden 
volledig op het 
droge in gewapend beton opgetrokken. Ti-
jdelijk wordt ook de ingang en uitgang van 
elk afzinkstuk met een betonnen wand af-
gesloten die na de plaatsing terug afbroken 
wordt. Als de tunnelelementen klaar zijn, 
wordt de verbinding tussen het kanaal en 
het bouwdok weggehaald en komt het dok 
vol met water te staan. Dankzij de balast-
tanks (die in eerste instantie volledig ge-
vuld zijn met water) blijven de elementen 
op de bodem staan. Vervolgens kan men 

geleidelijk aan het water uit de 
tanks laten leeglopen waardoor 
de zinkstukken beginnen drijven. 
Deze worden dan één voor één 
over zee versleept naar Amster-
dam. Daar worden ze dan terug tot 
zinken gebracht en vastgemaakt 
met rubberen afsluiting aan de 
andere reeds afgezonken stukken. 
Een van de moeilijkheden van dit 
transportproces is dat deze maar op 
enkele dagen in april, op voorhand 

afgesproken met de cruisemaatschappijen, 
kan uitgevoerd worden. 

 In de bouwkeet kregen we eerst een uit-
gebreide uitleg over de bouw en het afzink-
proces van deze tunnelelementen. Deze 
werd gegeven door de projectingenieur van 
CFE  (Guy Vercruyssen), die erg enthousi-
ast was om een groep ingenieursstudenten 
uit zijn geboortestad te mogen ontvangen. 
Na de theoretische uitleg gingen we de 

werf op. Aangezien 
de werf zich in de 
afwerkingsfase bev-
ond, konden we een 
kijkje nemen langs, 
in en op de afzinkel-
ementen. In de twee 
uur durende rondle-
iding bracht de pro-
jectingenieur ons 
naar alle mogelijke 
details en belangri-

jke onderdelen van de tunnelelementen, 
wat door iedereen als zeer leerrijk werd 
ervaren. 

In het donker vertrokken we hierna naar 
onze hostel in Rotterdam. Na een korte 
rustpauze trokken we met zijn allen naar 
eethuis Bazar voor een gezellige maal-
tijd. De avond werd afgesloten door een 
spelprogramma ineengestoken door het 
Poutrix-sfeerbeheer. Na een korte nachteli-
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jke wandeling naar de Erasmusbrug werd 
een geslaagde dag afgesloten. 

De volgende morgen werden we om 10u 
aan het begin van de haven verwacht. 
Daar pikten we een gids op die ons de hele 
morgen een gidsbeurt door de haven zou 
geven. We reden hierbij langs de verschil-
lende olieraffinaderijen zoals Q8, Esso,… 

, chemische fabrieken, steenkoolopslagp-
laatsen (die het dichtst bij de monding in 
zee liggen aangezien deze schepen een heel 
grote diepgang hebben waardoor ze maar 
in het beperkte tijd kunnen lossen en ter-
ug uitvaren), … . Een eerste stop maakten 
we op het einde van een landtong voor-
bij de Maaslandkering, die we vorig jaar 
uitgebreid bezocht hebben. Hier hadden 
we een prachtig zicht op het binnen –en 
buitenvaren van bulkschepen voor het los-
sen van steenkool en cargoschepen. Bij het 
terugkeren naar de B-weg passeerden we 
het grootste kraanschip ter wereld “Thi-
alf” met twee M5000 kranen met elk een 
draagcapaciteit tot 7100 ton. Onze tocht 
werd voortgezet naar het hoogtepunt van 
de morgen: de ECT Terminal. Er was geen 
kat te bespeuren op het terrein want alles 
gebeurde automatisch. In de grond was om 

de twee meter een sensor gestoken zodat 
het hele proces voor een volledige dag ge-
programmeerd kon worden. Eerst werd er 
met een automatische kraan een container 
van de stockageplaats genomen en op een 
rijdend wagentje geplaatst. Dit reed dan 
volgens zijn uitgestippeld parcours naar 
de volledig geautomatiseerde kraan die de 
container op de juiste plaats in het schip 

plaatste. Om het geau-
tomatiseerde proces niet 
te storen, is het verboden 
om het Terminalterrein 
zelf te betreden. Dit was 
zo indrukwekkend dat 
men er enkele uren naar 
zou blijven kunnen ki-
jken maar onze tocht 
zette zich voort naar Fu-
tureland, informatiecen-
trum van Maasvlakte 2.
 
Hier nuttigden we eerst 
de lunch en werden dan 
ontvangen in de VIP-
ruimte, die een prachtig 

uitzicht had over Maasvlakte 2. Deze was 
speciaal voor ons afgehuurd door het stud-
iebureau Witteveen + Bos, dat zich vooral 
bezighoudt met de meer complexe project-
en (zoals het opspuiten van een eiland in 
de vorm van Rusland in de Zwarte Zee). 
De meeste afdelingen bevinden zich in 
Nederland maar sinds kort zijn ze uitgeb-
reid naar Antwerpen, waar ze nu met een 
tiental mensen werken. Witteveen + Bos 
is betrokken bij de bouw van Maasvlakte 
2 op de vakgebieden projectplanning, wa-
terbouw en geotechniek. In het eerste half 
uur kregen we een presentatie over het 
waarom van Maasvlakte 2. Het is namelijk 
zo dat de wereldhavens in China en Singa-
pore nog steeds aan het expanderen zijn en 
opdat Rotterdam aan de top zou kunnen 
blijven in de wereldhandel moet de Rotter-
damse haven met 2000 hectare uitbreiden. 
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Om half twee namen we vervolgens de Futurelandexpress: een treintje dat met ons over 
Maasvlakte 2 is gereden. Twee jaar geleden is PUMA, een samenwerking tussen de 
baggeraars Van Oord en Boskalis, gestart met het opspuiten van Maasvlakte 2. Hier-
bij is reeds 170.000.000m³ zand aangebracht. Toch was de rit voor enkelen een beetje 
een teleurstelling (er was zand, veeeeel zand, maar het blijft zand natuurlijk…) en ook 
Vox Maxima (de grootste 
Nederlandse sleephopper-
zuiger) lag toch nog iets te 
verom alles van dichtbij 
te kunnen bestuderen. Na 
een uurtje rijden keerden 
we terug naar onze VIP-
ruimte. Hier kregen we nog 
een meer gedetailleerde 
presentatie op waterbou-
wkundig en grondmecha-
nisch vlak over de opbouw 
van de verschillende golf-
brekers ter bescherming 
van Maasvlakte 2. Na de 
interessante voorstellingen 
keerde iedereen tevreden 
en voldaan terug naar huis, 
napratend over weer een 
geslaagde Poutrix – activ-
iteit. 
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Interview
met prof. Dr. Ir. Luc Taerwe

P: Professor Taerwe, wij willen u eerst al-
vast bedanken om tijd vrij te maken voor 
dit interview.

T: Graag gedaan.

P: Hoe bent u tot uw studiekeuze van 
burgerlijk ingenieur gekomen? Wist u al 
snel dat u in de richting van ingenieur 
wilde uitgaan?

T: Ik denk dat die keuze ontstaan is in 
de laatste jaren van het middelbaar. Tra-
ditioneel, als je goed was in wiskunde,  
suggereerde men burgerlijk ingenieur als 
aangewezen studiekeuze. Dat was bij ons 
ook zo het geval. Bovendien werden er  in 
die periode veel grote infrastructuurwerk-
en uitgevoerd, zo bijvoorbeeld de werken 
aan de E17. Ik vond dat zeer indrukwek-
kend en dat inspireerde mij wel. Ik heb 
dan ook mijn studies aangevat met de be-
doeling om bouwkunde te studeren. Begin 
de jaren ’70 waren  de twee kandidaturen 
gemeenschappelijk voor alle richtingen. 
Wij hoefden pas na die twee jaar onze 
uiteindelijke afstudeerrichting te kiezen, 

maar ik had dus al van in het begin mijn 
keuze gemaakt.

P: Met die interesse voor bouwkunde die u 
reeds van in het begin had, was de richt-
ing architectuur voor u dan ook een optie?

T: Nee, architectuur was niet direct een al-
ternatief wat betreft mijn studiekeuze. Als 
ik geen bouwkunde had gedaan, dan denk 
ik dat ik op dat moment eerder wiskunde 
had gekozen. Nu daarentegen zou dat niet 
meer het geval zijn. Als ik nu nog iets zou 
moeten kiezen, zou ik meer in de richting 
van rechten gaan. Dat lijkt me  een zeer 
interessante richting.  Ik  kom  soms in 
contact met advocaten bv. voor expertises  
en ik vind dit  ook een boeiende wereld, 
waarbij ik een zekere gelijkenis terugvind 
met de wetenschappen. Wij vertrekken 
van wiskundige axioma’s en in de rechten 
vertrekt men van wetten. De bedoeling is 
dat je met die wetten toch een logische ar-
gumentatie kan opbouwen om het uitein-
delijk doel te bereiken. Het is uiteraard 
niet hetzelfde als ingenieursstudies, maar 
ik vind het toch een boeiend vakgebied.

U zou, als student bouwkunde aan de Universiteit 
Gent, alle lessen beton overgeslagen moeten hebben 
indien u hem niet kent. Maar zelfs een student die 
weinig naar de les zou gaan, is deze professor al ze-
ker en vast tegen het lijf gelopen in het labo Magnel 
of in het Plateaugebouw. Wij van Poutrix hadden de 
trotse eer om een interview te mogen afnemen van 
onze decaan, prof. Dr. ir. Luc Taerwe. 
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P: Waarover ging uw thesis?

T: De titel was: “Bepaling van de wapening 
in een wand waarin een balk is ingeklemd” 
en het was  Professor Vandepitte die mijn 
promotor was. Ik moest enerzijds langs 
analytische  weg spanningen berekenen 
en anderzijds laboratoriumproeven uitvo-
eren.   Daar kwam ook  theoretische mod-
ellering bij en het toetsen van die model-
lering was iets dat mij boeide. 

P: Was u eigenlijk een goede student? 
Heeft u ooit herexamens gehad?

T: Als ik even bescheiden mag zijn: ik was 
steeds bij de eersten en ik heb nooit tweede 
zit gehad. GIT’s zoals die nu bestaan, 
waren er in onze tijd nog niet. Bovendien 
moest je toen ook, in geval van tweede 
zittijd, de vakken hernemen waarop je 
minder dan 12 op 20 had behaald. Zo zat  
het studiesysteem vroeger in elkaar. Maar 
ikzelf heb steeds van zorgeloze vakanties 
kunnen genieten.

P: Kunt u een summiere schets geven van 
uw professionele carrière na uw studen-
tentijd?

T: Ik heb eerst nog een aanvullend jaar 
ingenieur in de bouwmechanica gedaan 
en vervolgens legerdienst. Daarna  wou ik 
graag verder onderzoek doen. Ik herinner 
me dat er toen drie assistentenplaatsen vrij 
waren:  bij Professor Soete, dan hebben we 
het over metaalconstructies, bij Profes-
sor De Beer, dan zou het grondmechanica 
geweest zijn, ofwel hier in het labo Magnel 
bij Professor Riessauw. De eerste waarmee 
ik een gesprek had, was professor Ries-
sauw. Hij zei: ‘ja, dat is in orde, we hebben 
hier nog een assistentenplaats vrij’ . Hij 
riep dan zijn secretaresse bij zich al knip-
pend met zijn vingers, want zo ging dat 

nog in die tijd, en hij zei: ‘Breng eens een 
formulier voor aanstelling tot assistent, 
meneer Taerwe begint volgende maand bij 
ons als assistent.’ Ik heb verder dan geen 
vragen meer gesteld en ben trouwens niet 
meer bij de andere professoren geweest. En 
zo ben ik dan de 2e mei 1977 gestart als as-
sistent.

P: En had u dan op voorhand eigenlijk 
een voorkeur voor één van de drie vrije 
betrekkingen?

T: Neen, ik had geen specifieke voorkeur. 
Ik wou gewoon eens bij alle drie gaan luis-
teren maar ik ben dus bij de eerste gestopt. 
Het was niet zo dat die plaats echt mijn 
eerste keuze was, het was louter toevallig 
dat ik hier terechtgekomen ben. Ik heb de 
klassieke academische carrière doorlopen 
van assistent, werkleider, dan hoofddo-
cent, hoogleraar en gewoon hoogleraar. 
Ik heb ook mijn doctoraat en aggregaat 
voor het hoger onderwijs aan de UGent 
gedaan. Ik ben dus nergens anders werk-
zaam geweest.

P: Als wij er uw huidige functies op na-
slaan, vallen wij toch bijna achterover. 
U bent niet alleen hoogleraar, maar ook 
voorzitter van de vakgroep bouwkundige 
constructies, directeur van het laborato-
rium Magnel en ook nog eens decaan van 
onze faculteit. Is dat een bewuste keuze? 
Valt zoiets gemakkelijk te combineren?

T: Het is te combineren, anders zou ik hier 
nu niet zitten uiteraard! Sinds ik decaan 
ben, heb ik  eigenlijk twee jobs. Gelukkig 
kan ik rekenen op de extra inzet van col-
lega’s en medewerkers in het labo. De com-
binatie is echter niet altijd evident:  mijn 
dagen zijn goed gevuld evenals de week-
ends. Maar  het is een uitdaging en ik doe 
het zeer graag. Langs de andere kant is 
het geen combinatie die je tien jaar kunt 
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volhouden. Ik was voordien in de faculteit 
trouwens al actief als academisch secretar-
is, maar ik wou nog eens een nieuwe uit-
daging, namelijk de zaken in een bredere 
context situeren. Als decaan ben je immers 
met meer algemene en diverse aangelegen-
heden bezig dan  in  de vakgroep. Je komt 
in contact met andere opleidingen en fac-
ulteiten en zodoende word je geconfron-
teerd met veel boeiende uitdagingen.

P: Heeft u door uw drukke academische 
bezigheden nog tijd voor hobby’s?

T: Men zegt wel eens dat mijn werk mijn 
hobby is, maar dat zou wat te klassiek zijn. 
Ik heb niet echt een uitgesproken hobby. 
Mijn echtgenote en ikzelf fietsen en reizen 
graag en daarnaast zijn het allemaal vrij 
eenvoudige zaken: een boek lezen, wan-
delen… Ik ben ook geïnteresseerd in ar-
chitectuur. Als we op reis gaan, dan gaan 
we op zoek naar  merkwaardige gebouwen 
of bruggen, ik neem er foto’s van en soms 
verwerk ik die in mijn lessen. Ik ben ook 
lid van het bestuur van de gemeentelijke 
culturele raad.

P: U bent nu reeds twee jaar decaan van 
onze faculteit. Zijn er nog belangrijke 
zaken die u wilt veranderen of project-
en waar u uw schouders nog wilt onder 
zetten?

T: Eerst moeten we ervoor zorgen dat we 
het bereikte niveau op het vlak van onder-
wijs en onderzoek kunnen aanhouden en 
dan trachten bepaalde zaken  vandaar uit te 
verbeteren. Eén van mijn stokpaardjes bli-
jft wel de internationalisering: studenten-
uitwisseling en ook docentenuitwisseling. 
Maar dat is een proces dat stapsgewijs di-
ent te gebeuren. Zoiets kan je niet in één 
keer realiseren. De laatste jaren is er al een 
en ander geëvolueerd. Ook dit academie-
jaar gaan we nog een aantal belangrijke 

stappen zetten, o.a. meer specifieke ak-
koorden met buitenlandse universiteiten. 
Het aantal gaan we wat terugschroeven, 
maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat 
die akkoorden veel beter onderbouwd 
worden en dat we aldus gemakkelijker tot 
docentenuitwisseling kunnen komen. 

Wat onderwijs betreft, hebben we  het 
nieuwe programma in de bacheloroplei-
ding dat nu doorgedrongen is tot de derde 
bachelor.  Ik heb ook mee aan de basis 
daarvan gelegen, toen ik nog academisch 
secretaris was, samen met de vorige de-
caan. Dat nieuwe programma is ingevoerd 
in de eerste bachelor, in het eerste jaar dat 
ik decaan was. Ik heb het dus vanaf het be-
gin goed kunnen opvolgen en ik sta er ook 
voor 99% achter. Ik denk dat het een goede 
stap geweest is en het wordt ook sterk ge-
apprecieerd door de visitatiecommissies. 
We hebben recent het bezoek van een aan-
tal visitatiecommissies achter de rug en 
die zijn zeer enthousiast over dat nieuwe 
programma. 

We vieren dit jaar het 175-jarig bestaan 
van de ingenieursopleiding waardoor we   
met de ganse faculteit naar buiten kun-
nen komen, om aan de buitenwereld te 
laten zien wat we zoal doen. Dan heb ik 
het niet alleen over het verleden, maar 
ook over wat we momenteel doen en wat 
onze toekomstplannen zijn. Op 17 novem-
ber hadden we het hoogtepunt met een 
namiddagsymposium over onderzoek en 
innovatie en daarna de uitreiking van een 
eredoctoraat aan burgerlijk ingenieur en 
astronaut Frank De Winne.

Qua onderzoek zijn we in de faculteit sterk 
bezig. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat spe-
ciale financieringsinitiatieven voor onder-
zoek waarbij collega’s van de faculteit heel 
goed  scoren. Dat is uiteraard niet mijn 
persoonlijke verdienste, maar de omgev-
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ing is er in alle geval om dat mogelijk te 
maken. 

Daarnaast zijn we ook al een tijdje bezig 
met de integratie van de hogeschoolo-
pleidingen. Dat is ook een proces dat zich 
stapsgewijze moet voltrekken. We werken 
reeds veel meer samen met de hogescho-
len uit onze associatie dan vroeger. In het 
academiejaar 2013-2014 zullen de geaca-
demiseerde hogeschoolopleidingen ook 
deel uitmaken van de universiteit en van 
onze faculteit voor wat de opleiding indus-
trieel ingenieur betreft. Dat moet allemaal 
ingepast worden in  een groter geheel. Op 
onderzoeksvlak is er al veel samenwerk-
ing, op onderwijsvlak veel minder. In de 
komende periode moet nagegaan worden 
hoe we structuren kunnen opzetten 
zodanig dat zij in 2013-2014 binnen onze 
faculteit kunnen geïntegreerd worden. Het 
gaat in ons geval om de opleidingen In-
dustriële wetenschappen en Technologie 
van de Hogeschool Gent en de Hogeschool 
West-Vlaanderen. Het is met die hoge-
scholen dat we reeds een onderzoekssa-
menwerking hebben via associatieonder-
zoeksgroepen. 

Voor wat de gebouwen betreft zal er in de 
eerstvolgende jaren  een vrij grote verhu-
isoperatie zijn naar de campus Ardoyen. 
Een aantal vakgroepen zal verhuizen naar 
o.a. de gebouwen Metallurgie, Regeltech-
niek, Magnel en Industriële Scheikunde. 
Er zal ook een nieuw gebouw opgetrok-
ken worden voor de vakgroepen IR05 en 
IR06. Nu is daar allemaal nog niet veel van 
te merken, maar tussen dit en vijf jaar zal 
er al heel wat veranderd zijn. Hoe dan ook 
zal dat één van de grootste verhuisopera-
ties zijn in de geschiedenis van de faculteit.

P: Wat is daar eigenlijk de motivatie voor? 
Is het de bedoeling om alle vakgroepen bij 
elkaar te krijgen?

T: Dat was eigenlijk het oorspronkelijk 
opzet van deze campus, namelijk dat gans 
de faculteit hier gevestigd zou zijn. Maar 
uiteindelijk is het niet realistisch geble-
ken om alles naar Zwijnaarde te brengen 
omwille van financiële redenen. Eens dat 
die vakgroepen die ik zojuist genoemd 
heb naar Ardoyen verhuisd zijn, zal  het 
zwaartepunt van de faculteit op de cam-
pus Ardoyen liggen. De campus zelf heeft 
een oppervlakte van 52 ha maar een deel is  
voorzien voor bedrijven, het wetenschap-
spark, maar in principe is er voldoende op-
pervlakte om uiteindelijk gans de faculteit 
op de campus Ardoyen te huisvesten. Dat 
impliceert ook dat er zal  moeten nage-
dacht worden over noodzakelijke studen-
tenvoorzieningen: leslokalen, pc-klassen, 
een campusbibliotheek, cafetaria, stu-
dentenrestaurants, enz…  Dit zou samen 
moeten ondergebracht worden in een cen-
traal gebouw. 
Een ander aspect is de parkeerproblema-
tiek: het zal nodig zijn om in de nabije toe-
komst een parkeergebouw te voorzien op 
de campus. 

Dit alles om aan te tonen dat er in de toe-
komst toch een en  ander zal evolueren op 
het vlak van infrastructuur. Dat zal zich 
natuurlijk geleidelijk aan voltrekken over  
een aantal jaren en dus zullen jullie zelf 
daar niet zo veel meer van merken!

P: U had het daarnet over de integratie 
van de richting industrieel ingenieur. 
Vindt u dat een goede evolutie? Wat is de 
drijfveer daar achter?
T: Voor alle duidelijkheid: dat is geen ini-
tiatief van onze faculteit geweest maar is 
reeds een aantal jaren geleden beslist 
geweest door de  Vlaamse Regering. Heel 
dat proces noemt ‘academisering van de 
hogeschoolopleidingen’. Academisering 
wil zeggen dat onderwijs  ook gebaseerd 
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moet zijn  op onderzoek, of althans dat 
er wisselwerking is tussen onderwijs en 
onderzoek, iets wat bij ons   reeds lang ge-
beurt. Bij sommige hogeschoolopleidingen 
is dat veel minder het geval. Dus om die 
wisselwerking ook daar te realiseren, maar 
tegelijkertijd het hele onderzoeksgebeuren 
niet te versnipperen, moeten de hoge-
schoolopleidingen  geïntegreerd worden 
in de universiteiten. Zo kan er gemeen-
schappelijke onderzoeksinfrastructuur 
uitgebouwd worden waarbij er gedifferen-
tieerd kan worden in het soort onderzoek 
dat aan de hogescholen en de universitei-
ten zal uitgevoerd worden. De bedoeling is 
wel dat beide opleidingsprofielen duidelijk 
gescheiden blijven, elk met specifieke 
doelstellingen. Als faculteit moeten we tra-
chten het maximum rendement  te halen 
uit die integratie zodat iedereen er beter 
van wordt. De bedoeling moet uiteindelijk 
zijn dat we globaal gezien meer ingenieurs 
kunnen aantrekken:  burgerlijk én indus-
trieel ingenieurs. We moeten  de studies 
van ingenieur op zijn geheel aantrekkelijk 
maken naar jongeren toe en duidelijk aan-
geven dat we daarin twee profielen hebben 
zoals dat trouwens steeds  het geval gewe-
est is.  

P: Wij kennen u vooral als professor die 
de betonvakken (gewapend en voorges-
pannen beton) doceert en ook in de ma-
jor nog enkele vakken geeft. Heeft u al 
die cursussen zelf opgesteld? Of is dat een 
samenvoeging van vorige cursussen?

T: Ik zou daar toch nog graag aan toevoe-
gen dat ik ook 13 of 14 jaar waarschijnlijk-
heidsrekening en statistiek in de 2e bach-
elor heb gegeven.
 
Maar hoe komen cursussen tot stand? Dat 
geldt niet alleen voor mijn cursussen, maar 
dat is algemeen zo: wanneer je een vak 

voor de eerste keer doceert vertrek je me-
estal van een bestaande cursus. Het is im-
mers meestal geen nieuw vak dat ingevo-
erd wordt. Vertrekkende van die basis voer 
je dan nieuwe onderwerpen en inzichten 
in. Voor wat Gewapend en Voorgespan-
nen Beton betreft  is er natuurlijk heel wat 
evolutie geweest, zowel op het vlak van 
materialen als op het vlak van modeller-
ing. Ook qua berekeningsvoorschriften is 
er heel wat veranderd. We zijn vertrokken 
met nationale voorschriften en nu zijn er 
de Eurocodes. Er zijn ook meer topics die 
behandeld worden. De basisprincipes bli-
jven natuurlijk  dezelfde, maar de manier 
waarop men die uitwerkt,  evolueert. Het 
is dus niet zo, dat wanneer je tien jaar 
geleden een syllabus hebt geschreven,  je 
daar dan gans je carrière mee verder kan. 
Dat is niet enkel in mijn vakgebied zo, 
maar ook in andere vakgebieden. 

Risicoanalyse,  is een  nieuw vak dat en-
kele jaren geleden ingevoerd werd  en waar 
ik mee begonnen ben. Dus daarvoor  was 
een nieuwe syllabus nodig. Ik geef ook 
nog niet-lineaire analyse, daarvoor heb 
ik destijds ook een volledig nieuwe sylla-
bus samengesteld. “Zelf” dat wil zeggen: 
daar bestaan boeken over, je hebt daar zelf 
onderzoek over verricht, daar bestaan ar-
tikels over,… dus je maakt eigenlijk een 
synthese van bestaande wetenschappeli-
jke kennis. De manier waarop je dat aan-
brengt, de topics en  toepassingen die je 
kiest, dat is je eigen inbreng. 

P: Welk van de door u gedoceerde vakken 
geniet uw voorkeur, als die er al zou zijn?

T: Zoals gezegd, heb ik in de tweede bach-
elor lange tijd waarschijnlijkheidsrekening 
en statistiek gedoceerd. Dat was voor een 
zeer grote groep studenten en dat vond ik 
zeer boeiend. Je brengt dan basisbegrippen  
en een nieuwe manier van redeneren over 
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naar een grote groep en daar haal je  veel 
voldoening uit. Maar, ik geef even graag 
les voor middelgrote en kleinere groepen. 
Risicoanalyse geef ik zeer graag. Het is  de 
toepassing van probabilistische concepten 
op constructies en handelt over de grond-
slagen van het ontwerpen namelijk de 
veiligheidsprincipes. Veiligheid is een ba-
sisconcept bij het construeren. Hoe je dat 
kwantificeert vind ik boeiend en die inter-
esse  is voortgekomen uit mijn doctoraat, 
dat handelde over statistische methodes 
voor kwaliteitscontrole, maar  gelinkt  aan 
structurele veiligheid. Ik heb altijd graag  
twee domeinen gecombineerd: enerzijds  
de constructieve aspecten van betonel-
ementen met grootschalige proeven in 
het labo en anderzijds het meer theore-
tisch onderzoek met  probabilistische con-
cepten, veiligheid en risicoanalyse. 

P: De betonsector evolueert nog steeds 
enorm. Er is composietwapening, zelf-
heling, zelfverdichtend beton… hoe ziet u 
zelf nog de betonsector evolueren?

T: Ik kan uiteraard niet exact voorspellen 
wat er binnen tien jaar zal gebeuren, maar 
ik ben zeker dat er nog verdere evoluties 
zullen zijn naar nieuwe materiaalontwik-
kelingen toe. Als er nieuwe materiaal-
ontwikkelingen zijn dan kunnen we ook 
nieuwe structurele toepassingen ontwik-
kelen.  Bijvoorbeeld met zelfverdichtend 
beton kan je  elementen betonneren waar 
veel wapening in zit. Als je naar hogere 
sterktes gaat dan kan je slankere element-
en bekomen. Slankere elementen wil ook 
zeggen knikgevoeliger… Rekenmatig 
moet je dan ook meer gesofisticeerde re-
kentechnieken gebruiken en ook op dat 
vlak zijn er heel veel evoluties, zoals ein-
dige elementen software waarmee je ook 
scheurvorming kan in rekening brengen 
of waarmee je kruip en krimp gedetail-
leerd kan modelleren.  

Evoluties zijn er  niet enkel in de betonsec-
tor. Als je naar moderne bruggen kijkt, dan 
zien die er volledig anders uit dan bruggen 
van vijftig jaar geleden, ondermeer door de  
recentere performante  software om die te 
modelleren. 
Naast het materiaalaspect en berekening-
saspect is natuurlijk ook het uitvoering-
saspect in evolutie. We kunnen nu veel 
grootschaliger en complexere bouwwerk-
en realiseren dan vroeger. 
Het is dus zeker niet zo dat we aan het ein-
de van de onderzoeksmogelijkheden zijn. 

 
P: We hebben gelezen dat u auteur bent 
van meer dan 300 publicaties. Wat waren 
voor u de boeiendste onderwerpen en 
waar bent u het meeste fier op?

T: Daar zit uiteraard een evolutie in. In het 
begin dat je onderzoeker bent dan is het 
je eigen persoonlijk onderzoek waarover 
je publiceert. Naarmate je dan wat ver-
der evolueert zit je in gemeenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s met andere col-
lega’s en dan krijg je meer gemeenschap-
pelijke publicaties met de ganse groep. 
Naarmate je dan zelf onderzoek leidt van 
doctorandi dan komen uit die doctoraten 
ook publicaties en zo breidt dat allemaal 
verder uit. Zo stond ik vroeger vaak als 
enige auteur op een artikel en later dan 
met meerdere auteurs. 
De publicaties waar ik het meest fier op ben 
zijn  deze gerelateerd  aan mijn doctoraat, 
alhoewel ik sindsdien ook over veel andere 
boeiende onderwerpen gepubliceerd heb.
Ik heb nog altijd veel plezier in onderzoek. 
Het is niet dat ik denk ‘vroeger vond ik het 
allemaal veel boeiender dan nu’. 

P: Naar wat gaat uw voorkeur uit op 
muzikaal gebied?

T: Ik kan veel muziekgenres appreciëren. 
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Ik luister graag naar klassieke muziek 
en ook naar Gregoriaanse muziek. Bij de 
klassieke muziek is Beethoven een van 
mijn favorieten. Er is ook totaal andere 
muziek waar ik wel van hou zoals songs 
van Bart Peeters, Ozark Henry of Vive la 
Fête

P: U zei daarnet ook dat u wel eens graag 
een boek leest. Welke auteurs of welk gen-
re leest u dan graag?

T: “Zware” literatuur lees ik normaal niet 
omdat het meestal op vakantie is dat ik 
lees. Dan wil ik iets ontspannend heb-
ben. Soms lees ik ook wel eens een boek 
waarvan mijn vrouw zegt: ‘dat moet je 
eens lezen!’. Zo ben ik momenteel “De 
koepel van Brunelleschi” (Ross King) aan 
het lezen en “Het Wolvenrijk” (van Jean-
Christophe Grangé) ligt ook klaar. Ik 
lees niet zo veel boeken: ik moet immers 
professioneel al zoveel lezen en om dan ’s 
avonds nog eens een boek te  lezen, dat is 
wat van het goede te veel. 

P: Heeft u een favoriete voetbalploeg?

T: Ik moet u ontgoochelen, ik ben zelf geen 
voetballer en heb ook geen favoriete voet-
balploeg.  De voetbalcompetitie gaat dus 
totaal aan mij voorbij. Ik ben zelf ook geen 
sportman. Ik hou het bij regelmatig wat 
joggen. 

P: Buiten de sport dan, zijn er daar 
mensen waar u naar opkijkt of respect 
voor heeft? 

T: Ik heb niet zo één figuur waar ik van 
zeg: dát is nu mijn voorbeeld. Ik heb re-
spect voor hetgeen iedereen doet. Ik heb 
evenveel respect voor het werk dat een 
poetsvrouw doet als voor het werk dat de 
meest intelligente prof doet. De opdracht 
is eigenlijk dat iedereen zijn talenten ten 

volle benut. Dat probeer ik dan ook  te 
doen en dat verwacht ik ook van de an-
deren. Mensen die talenten hebben en ze 
onbenut laten, mensen die het te gemakke-
lijk opnemen, daar heb ik minder respect 
voor. 

P: Heeft u een lievelingsgerecht?

T: Ik eet graag Italiaans maar ik  kan 
ook  een meer geraffineerde keuken ap-
preciëren. Mijn vrouw kookt graag en 
origineel. Ze maakt de meest verscheidene 
gerechten klaar en ik kan daar echt van 
genieten. Ik ga regelmatig op restaurant 
en daardoor heb ik een ruime culinaire er-
varing opgedaan. Een goed glas wijn kan 
ik ook wel appreciëren

P:… in een favoriet restaurant waar u 
graag naartoe gaat?

T: Ik heb een favoriet restaurant en dat is 
De Klosse hier in de buurt. Dat kan dan 
voor een zakenlunch zijn of om  iets uit-
gebreider te gaan eten. Ik ken nog een paar 
andere restaurants  die ook zeer goed zijn 
en waar ik nu en dan wel eens kom o.a. Het 
Aards Paradijs (Nevele) en Benoit & Ber-
nard Dewitte (Huise). 

P: Wat is je favoriete film? 

T: Ik ben geen cinefiel. ’t Is trouwens al een 
tijdje geleden dat we nog naar de bioscoop 
geweest zijn. Gewelddadige films of uit-
gesproken futuristische films daar ben ik 
niet zo voor. Films met Jack Nichelson of 
Anthony Hopkins spreken mij wel aan.

P: Tot slot: Heeft u een favoriete vraag op 
het examen?

T: Niet-lineaire en hyperstatische syste-
men daar stel ik wel graag een vraag over. 
Ik peil ook altijd naar wat elementaire in-
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zichten in krachtswerkingen. Dat kunnen momentenverdelingen zijn of dwarskrachtli-
jnen of andere onderwerpen, maar ik toets graag basisinzichten. Ik tracht iedereen geli-
jkwaardige vragen te geven, zodat iedereen gelijke kansen krijgt.

P: Dan willen wij u enkel nog bedanken voor de tijd die u voor ons heeft vrijgemaakt!

T: “Da’s dus graag gedaan hé!”
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Interview
met ir. Delphine Sonck

Delphine Sonck is voor niemand binnen de richting bou-
wkunde nog een onbekende. Als assistente van de vakken 
“Berekening van bouwkundige constructies I” en “Niet-
lineaire en bezwijkanalyse van constructies” is ze graag 
gezien door de studenten en probeert ze de nieuwe licht-
ing kennis bij te brengen over alles wat met stabiliteit en 
constructies te maken heeft. Wat echter velen onder jul-
lie waarschijnlijk niet weten is dat Delphine enkele jaren 
geleden de oprichting van Poutrix heeft meegemaakt en 
zelfs medewerker was in het 2e Poutrixjaar. In het kader 
van ons lustrumjaar zochten we Delphine dan ook op voor 
een gesprek over doctoreren, Poutrix en de toekomst. 

P: Beste Delphine, je zit nu in je 3e jaar 
van je doctoraat aan het laboratorium 
voor modelonderzoek. Wanneer wist je 
dat je wou doctoreren?
  
S: Meer diepgaand onderzoek naar een 
bepaald thema heeft me altijd wel al 
aangesproken, en dan is doctoreren geen 
zo’n grote stap uiteraard. Ergens begin de-
cember ben ik mezelf dan gaan voorstellen 
aan professor R. Van Impe en heb ik gevra-
agd of er een plaats vrij was om te doctor-
eren. Matthieu De Beule had dat jaar net 
zijn doctoraat beëindigd en vertrok aan 
de universiteit en hierdoor was er net een 
plaats vrijgekomen als assistent. Initieel 
waren we eigenlijk van plan om een beurs 
aan te vragen bij het FWO (Fonds Weten-
schappelijk Onderzoek), maar aangezien 
Matthieu dan vertrok was dit niet meer 
noodzakelijk om mij een doctoraat te laten 
doen.
 
P: Is het belangrijk om hoge punten te 
hebben als je wil doctoreren?
 

S: Bij mij was dit op zich niet zo belangrijk, 
net omdat ik als assistent kon beginnen 
aan de vakgroep. Als je effectief een beurs 
dient aan te vragen, is dit waarschijnlijk 
wel meer van belang. Uiteraard speelt dit 
altijd wel een beetje mee. Moest ik nu mee 
mogen beslissen over het mogelijk doc-
toraat van enkele studenten kan ik toch 
bij enkelen al zeggen: “Dit wordt te lastig” 
of “Een doctoraat is waarschijnlijk niet de 
juiste keuze voor jou”. Vermoedelijk hangt 
dit ook allemaal wat af van hoe hard ze 
mensen nodig hebben, alhoewel dit uiter-
aard niet zou mogen. Vaak is het bij zulke 
zaken ook een kwestie van de juiste per-
soon die op het juiste moment langskomt. 
Op zich is er echter vaak niet zoveel con-
currentie en bij mensen met goede punten 
en een goede motivatie kan er altijd wel 
iets geforceerd worden. 
 
P: Hoe bevalt het doctoreren je? Zijn er 
zaken die tegenvallen of die niet aan de 
verwachtingen voldoen?
  
S: Ik wou vooral meer iets écht goed be-
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heersen en meer in de diepte gaan over 
bepaalde onderwerpen, en dan het liefst 
ergens met staal, aangezien je daar meer 
duidelijkheid hebt en het onvoorspelbare 
veel minder is dan in sommige andere 
materialen. Nu merk ik wel dat dit slechts 
een deel van de job is en dat het dagelijks 
dingen bijleren er niet altijd inzit, omdat ik 
daar simpelweg de tijd niet voor heb door 
andere zaken zoals lesgeven en papers / 
conferenties voorbereiden. Deze gaan ook 
wel over je doctoraat, maar dat is meer 
een kwestie van de dingen zo eenvoudig 
en aantrekkelijk mogelijk uit te leggen in 
plaats van in de diepte te gaan op iets. Als 
assistent heb je normaal gezien 50% tijd 
om te werken aan je doctoraat, terwijl ze 
je de andere 50% kunnen vragen om les 
te geven of te helpen met dienstverlening 
zoals het uitvoeren van proeven, het mak-
en van opstellingen,… In praktijk hangt 
dit wel ook af van moment tot moment. Je 
blijft ook altijd gebonden aan je werkmid-
delen: soms ben je bezig met het uitzoeken 
waarom je eindige – elementenmodellen 
niet werken of zoek je hoe je iets nieuws 
kunt implementeren. Op die manier leer 
je ook wel bij, maar echt diepgaand kan je 
dat niet noemen. Dit is ook wel te wijten 
aan mijn functie van assistent: als assistent 
doctoreer je normaal voor een periode van 
6 jaar, omdat er verwacht wordt dat je nog 
les dient te geven ook. Als je bijvoorbeeld 
m.b.v. een beurs je doctoraat hebt aan-
gevraagd, is dit slechts 4 jaar. Ik denk dat 
ze je dan ook nog kunnen vragen om een 
zeker gedeelte van je tijd les te geven, maar 
slechts in mindere mate. 

P: Heb je reeds plannen voor na je doc-
toraat?
  
S: Ik weet nog niet wat ik hierna wil doen. 
Dat was ook 1 van de dingen waar ik schrik 
voor had vooraf. In het laatste jaar lag het 
reeds vrij vast dat ik ging doctoreren. Als 

ik dan echter naar jobbeurzen e.d. ging en 
vroeg: “Stel dat ik hier aankom binnen 4 
of 5 jaar na mijn doctoraat, kan ik dan nog 
bij u beginnen?” Vaak kreeg ik dan toch 
een antwoord in de richting van “neen”, of 
“welja, gebruikelijk is dat bij ons in elk geval 
niet”. Dat schrok mij toen toch een beetje 
af, maar ik heb me daar dan bij neergel-
egd. Dat waren ook vooral aannemers en 
als je je doctoraat behaald hebt ga je daar 
waarschijnlijk toch niet gaan werken. Die 
willen uiteraard ook dat je onmiddellijk bij 
hen begint en niet eerst 6 jaar doctoreert. 
Bij studiebureaus is dat misschien nog iets 
anders, maar het spijtige is natuurlijk dat 
je uiteraard wat de praktijkervaring hebt 
gemist. Voor mijn doctoraat ging ik daar-
om toch ook wel kijken en luisteren naar 
andere opties, want ik maakte me soms 
wel zorgen over de toekomst, maar nu zie 
ik wel wat er volgt. Uiteindelijk is Wesley 
(Vanlaere red.) hier ook vertrokken en 
die heeft ook werk gevonden (bij Arcelor 
Mittal red.). Zoals het er nu voorstaat en 
zoals de sfeer hier nu is, zou ik hier wel nog 
graag blijven.
 
P: Heeft u de ambitie om professor te 
worden?  

S: Als de kans zich voordoet, ga ik daar 
geen neen op zeggen uiteraard. Er moet 
natuurlijk wel een plaats vrij zijn daarvoor, 
dat is vaak het grootste probleem.  Het is 
ook niet zo dat je na je doctoraat onmid-
dellijk prof mag worden: er dient daar 
minstens 2 jaar tussen te liggen. Ook op de 
hogeschool liggen er wel mogelijkheden, 
maar overal is de post van professor wel 
vrij begeerd uiteraard. Ik zie wel wat er op 
me afkomt, wie weet wat er komt binnen 
enkele jaren. 

P: Over naar Poutrix dan: hoe verliep uw 
eerste kennismaking met Poutrix? 
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S: Wel, ik herinner mij dat er in 2006 (het 
ontstaansjaar van Poutrix red.) verteld 
werd over een nieuwe vereniging die 
ontstaan was en die enkele activiteiten or-
ganiseerde. Poutrix was toen echter nog 
niet zo groot en ik dacht: “Ja zeg, ik heb 
daar allemaal geen tijd voor!” (lacht). Later 
ben ik dan uiteindelijk toch overtuigd om 
eens mee te gaan naar een activiteit (een 
studiedag in Brussel) en toen was ik toch 
al heel wat enthousiaster. In het tweede se-
mester was ik dan al meer aangesproken 
door het idee achter Poutrix en snapte ik 
de voordelen ervan. Het jaar erop was ik 
dan ook medewerker. 

P: Welke activiteiten werden er georgani-
seerd in de eerste dagen van Poutrix?

S: Dat waren vooral werfbezoeken toen. 
Professor De Schutter heeft ons daar al-
lemaal vrij goed bij geholpen. Het budget 
van Poutrix was in die tijd ook vrij klein 
en professor De Schutter kwam dan ook 
vaak met fondsen voor het huren van bus-
sen e.d. We hadden dat echt wel nodig, 
want we moesten constant zoeken om geld 
te vinden. Op het einde van het 2e jaar 
hadden we dan 2 hoofdsponsors, maar ons 
werkingsbudget was echt wel minimaal. 
Voor het eerste onthaalontbijt zijn we bi-
jvoorbeeld nog echt op zoek moeten gaan 
naar erg goedkope koffiekoeken. Bij elke 
activiteit moesten we ons afvragen: “Heb-
ben we daar wel nog geld voor?“. Zaken als 
een fototoestel e.d. waren voor ons echt 
wel een grote investering. Dat neemt niet 
weg dat we in het laatste jaar toch met een 
beperkt budget al redelijk wat bezoeken 
hadden. Uiteraard niet zo’n fantastische 
openingsweek als die van jullie nu bijvoor-
beeld (lacht).

P: Waren er in de eerste jaren veel stu-
denten aanwezig op de activiteiten? Had 
u verwacht dat Poutrix zo zou uitgroeien?

 
S: We hoopten wel dat Poutrix zo zou 
groeien uiteraard. De opkomst zelf was 
vooral afhankelijk van de activiteit en het 
tijdstip. Vooral bij de jongere jaren was dit 
vaak moeilijk. Het bestuur was ook vooral 
opgebouwd uit mensen uit het laatste jaar 
en in de jongere jaren was er toch vrij 
weinig interesse. Ik herinner me wel dat 
op mijn eerste activiteit Ruben (Van Coile 
red.) wel al mee was. Wij dachten toen al-
lemaal: “Wauw, wat doet zo’n jong ventje 
hier op onze activiteit! (Ruben zat toen in 
het tweede jaar red.)” Het jaar onder ons 
was niet zo actief en we vreesden wat voor 
onze opvolging, maar toen we zagen dat er 
in het jaar van Ruben zeer veel interesse 
was, gaf dat wel hoop. Plots was daar een 
heel team met Gilles, Anke, Ruben,…  We 
zagen dan het jaar nadien ook plots dat er 
allerlei gespecialiseerde functies toegekend 
werden. Wij zaten met enkele vaste postjes 
(Voorzitter, Vice-voorzitter, Web, Pers en 
Secretaris) en plots kwamen daar een hele-
boel bestuursfuncties bij. Dat was wel even 
schrikken als je dat zag. Op het einde van 
ons jaar waren we ook al bezig met het op-
stellen van de sponsorcontracten voor het 
jaar na ons en we hadden het idee om het 
iets groter aan te pakken, maar als ik nu 
soms de lijst van jullie sponsors bekijk ben 
ik echt wel onder de indruk van hoe groot 
jullie zijn geworden. Ik ben altijd gecho-
queerd als ik jullie site zie (lacht).  

P: Wat opmerkelijk is dat sommige stu-
dentenverenigingen binnen de andere 
richtingen minder succes kennen. Enig 
idee hoe dat komt? 

S: Ik denk dat PKarus toch ook nog redeli-
jk wat activiteiten heeft door het jaar. Een 
aantal keer per jaar zie ik alvast een poster 
met één of andere halfnaakte vrouw op de 
voorgrond (lacht). Dat was trouwens één 
van de punten op onze eerste vergadering: 
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“Zetten we auto’s en vrouwen op onze posters of niet?“ Misschien maar goed dat we dat 
dan niet gedaan hebben. PKarus was in die tijd toch ook wel een beetje een voorbeeld 
voor ons. Ik denk wel dat je met een goed team in elke richting wel iets kan opbouwen 
in de aard van Poutrix. Uiteraard zijn sommige richtingen ook wat klein om een eigen 
vereniging te hebben. Ik vind ook wel dat werfbezoeken iets dankbaars is om te doen. 
Dat ziet er nu eenmaal meer indrukwekkend uit dan sommige zaken in de andere richt-
ingen. Met een helm, veiligheidsschoenen en een jasje op een gammele trap lopen, dat 
vind ik toch nog altijd een speciaal soort charme hebben!

P: We zouden het zelf niet beter kunnen zeggen! Bedankt voor dit interview.
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Komende activiteiten
Ook volgend semester staan er nog enkele fantastische Poutrix - 

activiteiten op het programma! Bereid jullie alvast voor op:

Bouwkundequiz

Be
zo

ek
 aa

n e
en

 ba
ggerschip

I n t e r e s s a n t e 
werfbezoeken

De group Willy Naessens nodigt ons uit voor een bedrijfs- en werfbezoek. De dag 
zal afgesloten worden met een leuke activiteit (op 
vandaag nog een verassing!) waar jullie de gelegen-
heid krijgen om enkele werknemers van Willy Naes-
sens in een ontspannen sfeer te leren kennen.
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Fotocollage 2010 - Fotocollage 2010
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Fotocollage 2010 - Fotocollage 2010
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Nieuws uit de 
bouwkundewereld

Ingenieurs van Harvard University zijn 
er onlangs in geslaagd om ijsvrij nano-
gestructureerd materiaal te ontwerpen, 
dat waterdruppels letterlijk afstoot voo-
raleer ze de kans krijgen om te bevriezen. 
Deze uitvinding zou kunnen leiden tot 
een nieuwe manier om hoogspanningka-
bels, gebouwen en wegen volledig ijsvrij te 
houden. Bovendien zou de integratie van 
deze technologie rechtstreeks in een ma-
teriaal efficiënter en duurzamer zijn dan 
conventionele oplossingen zoals chemis-
che sprays, zout of verwarming.
Het onderzoek werd, onder leiding van 
Joanna Aizenberg en Amy Smith, uit-
gevoerd door een team van wetenschap-
pers aan de universiteit van Harvard en 

was vooral gericht op manieren om wa-
terdruppels te kunnen afstoten van een 
oppervlak. "Uit eerdere studies zijn we tot 
het besef gekomen dat de vorming van ijs 
een dynamisch proces is. Een belangrijk 
deel van het onderzoek ging dan ook naar 
het  onderzoeken van impact en bevriezen 
van  druppels op een onderkoelde onder-
grond.", aldus Aizenberg. 
Hun initiële inspiratie haalden de weten-
schappers uit de natuur. Zo gebruiken 
waterinsecten kleine haartjes om het im-
pactoppervlak van de verschillende water-
druppels te verminderen, zodanig dat de 

druppels terug worden afgestoten. “Het 
bevriezen van waterdruppels op een op-
pervlak begint met de impact.”, legt Aizen-
berg uit. “Helaas was er echter zeer weinig 
bekend over het invallen van waterdrup-
pels op een oppervlak met lage temper-
atuur. “
Om een inzicht te krijgen in het gedetail-
leerde proces bekeken de onderzoekers 
keken HD - video's van onderkoelde wa-
terdruppeltjes die neerkwamen op en-
kele oppervlakken. Ze zagen dat als een 
koude druppel een vlak oppervlak raakt, 
deze druppel verspreid wordt en bevriest. 
Bij hun nano-technologisch oppervlak 
daarintegen spreidt de druppel zich eerst 
uit, maar wordt het proces hierna omge-

keerd: de druppel trekt zich tot een sfer-
ische vorm samen en stuitert terug van het 
oppervlak voordat het ooit een kans krijgt 
om te bevriezen. 
"We fabriceerden oppervlakken met ver-
schillende geometrie en gebruikten ver-
schillende structuren om een optimaal 
oppervlak te bekomen” zegt Lidiya Mish-
chenko, een doctoraatsstudent in het labo-
ratorium van Aizenberg en één van de au-
teurs van het paper.
In vergelijking met traditionele methoden 
voor het verwijderen of vermijden van ijs-
vorming, zoals zouten of verwarming, zijn 

Nieuwe technologie om gebouwen en wegen 
ijsvrij te houden in de maak
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de nano-gestructureerde materialen efficiënter in aanpak en bovendien milieuvrien-
delijk. De onderzoekers verwachten dat ze reeds binnenkort een nieuw type coating op 
de markt zullen kunnen brengen en dat ook de commercialisering van het product snel 
zou kunnen gaan. 
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Raadsels
Omdat er ook al eens nagedacht mag worden: 3 uitdagende raadsels om je mee bezig te 
houden als je de balken en het beton even beu bent. 
Stuur je oplossingen en denkwijze door naar raadsels@poutrix.be en maak kans op 2 
filmtickets!

Raadsel 1:
Drie bouwkundestudenten X, Y, en Z heten (in onbepaalde volgorde) Waar, Vals en 
Willekeur. Waar spreekt altijd de waarheid, Vals liegt altijd en Willekeur antwoordt 
willekeurig de waarheid of de leugen. De opdracht bestaat eruit om door drie ja/neen 
vragen te stellen exact de identiteiten van X, Y en Z te bepalen. Je mag kiezen aan welke 
student je elke vraag stelt en je mag meerdere vragen aan dezelfde student stellen. Een 
bijkomend probleem is dat de studenten wel Nederlands verstaan, maar zelf niet kun-
nen spreken. Ze antwoorden met ‘dah’ en ‘nah’, maar vooraf is niet bekend welke ‘ja’ 
en welke ‘neen’ betekent.

Raadsel 2:
Van twee gehele getallen x en y is gegeven dat: 1 < x < y   en   x + y < 100  
Aan persoon S wordt medegedeeld wat de som x + y is en aan persoon P wat het product 
xy is. Nu volgt dit gesprek:
 P zegt: “Ik weet niet wat x en y zijn.”
 S zegt: “Dat wist ik al.”
 P zegt: “Nu weet ik het wel.”
 S zegt: “Dan weet ik het nu ook.”
Nu kunt u het ook weten.

Raadsel 3:
Als je op een cirkel 2 punten plaatst die je verbindt, dan wordt de schijf verdeeld in 2 
gebieden. Als je op een cirkel 3 punten plaatst die je verbindt, dan wordt de schijf ver-
deeld in 4 gebieden. Als je op een cirkel 4 punten plaatst die je verbindt, dan wordt de 
schijf verdeeld in 8 gebieden. Wat is het grootste aantal gebieden waarin een schijf kan 
verdeeld worden als je op een cirkel 6 punten plaatst en onderling met elkaar verbindt?
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Oplossingen Poutrix 4.2

Hieronder staan de oplossingen van de 
raadsels uit Poutrix 4.2. Alvast profi-
ciat aan Daan Segers, die van de talrijke 
inzendingen de raadsels het best had op-
gelost.

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 Raadsels@poutrix.be

Raadsel 1
Oplossingsmethode : 
Eerste getal = 31 
Tweede getal = 1 keer 3, 1 keer 1 = 1311 
Derde getal = 1 keer 1, 1 keer 3, 2 keer 1 = 
111321
OPLOSSING: 
1113122113312211

Raadsel 2
OPLOSSING:
Onderstel dat er 1 overspelige man is 
. Zijn vrouw weet dat er minstens 1 is, 
maar ze weet van al de rest van het land 
dat er geen overspelige mannen zijn. 
Bijgevolg moet het wel haar man zijn. 
Ze vermoordt hem op de eerste dag.  
 
Laat ons zeggen dat er 2 overspelige 
mannen zijn. De vrouwen weten het van 
1 man en onderstellen dus dat de andere 
vrouw haar man vermoordt op de eerste 
dag, volgens bovenstaande logica.  Als ze 
echter de 2e dag zien dat dit niet gebeurd 
is, beseffen ze dat er nog een overspelige 
man moet zijn. Aangezien ze geen andere 
man meer weten, moet het wel hun eigen 
man zijn. Beide vrouwen vermoorden hun 
man op de 2e dag. 

Algemeen kunnen we dit doortrekken, zo-
dat we kunnen stellen dat alle x mannen 
vermoord worden op dag x. Of dus in ons 

geval alle mannen die vermoord worden 
op 30 januari. 

Raadsel 3
OPLOSSING : 
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Het Poutrix-jaar 2010-2011 was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:
Asysto is de jongste telg van de Estab-
lis groep. Deze nieuwe onderneming zal 
studiebureaus, architecten en aannemers 
ondersteunen in het volledige bouwkun-
dig proces.  Bedrijven kunnen ondermeer 
op Asysto een beroep doen voor de aan-
werving en selectie van nieuwe werknem-
ers.

BESIX Group is de grootste Belgische bou-
wonderneming en actief in vrijwel alle tak-
ken van de  constructie-industrie. Besix 
voert internationaal prestigeprojecten 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 werk-
en. De expertise van DEME wordt internationaal 
zeer sterk gewaardeerd. De baggerwerken aan het 
Panama-kanaal zijn slechts één voorbeeld van 
DEME’s  vele grootse projecten.

Eiffage Benelux is één van de boegbeelden 
van de Belgische bouwwereld. De groep 
bestaat uit 28 bedrijven, allen te herken-
nen aan het typische Eiffage-logo. Eiffage 
is bovenal een zeer divers bedrijf dat ac-
tief is in de meest uiteenlopende sectoren: 
van HVAC tot baggeren, en van burgerli-
jke bouwkunde tot elektromechanica. 

SBE gerenommeerd Belgisch studiebureau met ook 
heel wat internationale projecten. Zo is SBE onder-
meer betrokken bij de uitwerking van de nieuwe Pan-
ama-sluizen. De expertise van SBE beperkt zich niet 
tot grote waterbouwkundige projecten. Het studiebu-
reau is eveneens actief in ondermeer de burgerlijke 
bouwkunde en in staalconstructies.
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De Artes Group bestaat uit drie zusterondernemin-
gen waaronder de algemene bouwondernemingen 
Depret en Roegiers. Zij zijn actief in de waterbou-
wkunde (windmolenpark ELDEPASCO te Zeebrugge 
en Van Caewelaartsluis), de burgerlijke bouwkunde 
(TGV-station Antwerpen-Centraal) en de privé-sec-
tor (luchtvaartopleidingscentrum te Oostende). Bij de 
Artes Group staat tevredenheid van de bouwheer en 
de vakbekwaamheid van hun medewerkers centraal.

Aertssen is één van de toonaangevende bedrijven in grond-
verzet. Hierbij zijn ze met succes gediversifieerd in weg –en 

waterbouw, sanerings- en recyclage activiteiten. 
Zo waren ze betrokken bij het uitgraven van 
het centraal Station Antwerpen en hebben ze 
meegewerkt aan de Liefkenshoekspoortunnel en 
het Deurganckdok. Hun motto: “People, power 

and passion to build on”

De bouwgroep Willy Naessens is een onderneming gespeciali-
seerd in de bouw van KMO-gebouwen, logistieke gebouwen, 
distributiecentra, kantoren, ... In globo kan gesteld worden dat 

de bouwgroep Willy Naessens model staat voor het 
perfecte bouwsysteem, zowel structureel als esthe-
tisch en dit voor bijna elke toepassing. Bij zijn pro-

jecten voert Willy Naessens alles uit in eigen beheer, van studie-
dienst en productie tot eigen transport en montage, hetgeen zich 
weerspiegelt in de reeds meer dan 7000 realisaties.

CFE is een multidisciplinaire groep die actief is in de 
sector van PPS-concessies, bouw, vastgoed, marine engi-
neering en multitechnieken. De groep is aanwezig in Bel-
gië, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Cen-
traal-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Als groep 
van verschillende bedrijven hebben wij ook de grote troef 
steeds carrièremogelijkheden te kunnen bieden.

FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindus-
trie. Haar 80 lidbedrijven – verspreid over 110 
productiezetels – nemen 85 % van de omzet van 
de sector voor hun rekening. FEBE wil het stand-
punt van de prefab betonindustrie laten horen 
en verdedigen op technisch, sociaal, economisch 
en juridisch vlak. Daarnaast helpt FEBE de bedrijven met 
deskundig en praktisch advies.




