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Mechelen

Voorwoord
Beste lezer,
Met de uitgave van dit boekje is het einde van het academiejaar alweer in zicht. Net als
de voorbije 4 jaar is het weer als een sneltrein voorbijgeraasd. Voor mezelf is dit, net
als voor nog een 50-tal onder jullie bovendien het einde van een tijdperk. Na 5 jaar
vol lessen, projecten (vaak met de nodige frustraties) en examens zit het leven op de
schoolbanken er bijna op. Het waren 5 drukbezette jaren, niet zelden gepaard gaand
met de nodige werkdruk en ergernissen, maar deze wegen helemaal niet op tegen de
vriendschappen die zijn ontstaan en de toffe momenten die ik met velen onder jullie
heb beleefd. Vanaf nu gaan we elk onze eigen weg, maar ik ben er van overtuigd dat er
de voorbije jaren banden zijn gesmeed die tijd en afstand kunnen weerstaan. Met dit
besef in gedachten lanceerde Poutrix enkele jaren alvast de Poutrix – alumniwerking
en ik hoop jullie dan ook allen massaal terug te zien op de alumni – activiteiten die de
komende jaren zullen worden georganiseerd.
Ook voor enkele professoren wordt dit jaar trouwens een moment van afscheid nemen. Onder hen ook professor William Van Impe, die na vele jaren trouwe dienst dit
jaar voor het laatst de lessen geotechniek verzorgt. Een ideaal moment voor een interview dachten wij en Poutrix ging dan ook op bezoek in het labo geotechniek voor een
gesprek over zijn carrière, de gebeurtenissen in Japan en de toekomst van de faculteit.
Een aanrader!
Ondanks al onze fantastische Poutrix – activiteiten overwegen enkelen onder jullie
misschien nog om één van de komende jaren op Erasmus te trekken en een buitenlandse universiteit onveilig te maken. Aag ging jullie alvast voor en trok dit jaar naar
Thessaloniki voor een semester vol zuiderse wanorde en 6 feestjes per week. Een verslag
van dit alles vinden jullie terug op pagina 28.
Tot slot wil ik bij deze nog voor een laatste maal het Poutrix – team bedanken voor al
het werk van de voorbije maanden. Zonder hen hadden jullie niet kunnen genieten van
talloze activiteiten en evenementen. Daarvoor ben ik ze, ongetwijfeld samen met jullie,
zeer dankbaar. Een nieuw team staat klaar voor volgend jaar en ik ben er van overtuigd
dat Poutrix ook volgend jaar een topjaar tegemoet gaat.
Sympathieke groeten,
Thomas Boey
Voorzitter Poutrix 2010 - 2011

Verantwoordelijke uitgever:
Poutrix
Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde
www.poutrix.be - info@poutrix.be
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SECO (Technisch Adviesbureau voor Bouwwezen) voert technische controle uit van
ontwerp en uitvoering van belangrijke bouwprojecten.

Voor zijn verdere ontwikkeling zoekt SECO:
1 BURGERLIJK BOUWKUNDIG
INGENIEUR (m/v)
FUNCTIE

- Opvolging van interessante bouwprojecten in samenwerking met een
team ingenieurs in de dienst metaalconstructies

PROFIEL

- Belangstelling voor ontwerp en uitvoering van bouwprojecten
- Communicatieve vaardigheden

WIJ BIEDEN - Interessante voorwaarden
- Uitgebreide technische vorming
- Zeer gevarieerde job
- Activiteiten in ontwikkeling

Indien U interesse heeft, gelieve te schrijven naar:
Bureau SECO
Aarlenstraat, 53
1040 BRUSSEL
Ter attentie van de heer ir. R. DEBRUYCKERE
e-mail: r.debruyckere@seco.be
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Voorbije activ
Bezoek Josaphat Tunnel

Op 22 februari vond het eerste Poutrixwerfbezoek van het tweede semester plaats.
We trokken op die bewuste dinsdagmiddag met z’n allen naar het Schumanplein in
Brussel. Het ingenieursbureau Grontmij
volgt daar het Watermael-Schuman-Josaphat project op dat zij helemaal uitgewerkt
hebben. Het project is aangevat in 2008 en
zou tegen 2015 volledig klaar moeten zijn.

rond
het Schuman station. Op sommige plaatsen worden
lijnen bijgelegd en op andere wordt overgegaan van 2 naar 4 sporen. Dit zorgt ervoor dat er zeer veel ondergrondse projecten nodig zijn. Onder de grond rond
het Schumanplein bevinden zich dan ook
allerlei werven van uiteenlopende aard.
Eerst bezochten we twee geboorde tunnels met een diameter van ongeveer 3 meter die gemaakt zijn om een grote tunnel
uit de graven. Met behulp van beschoeide
sleuven worden eerst de wanden van de
grote tunnel onder die geboorde tunnels
gebouwd. Tussen de twee wanden wordt
daarna het dak van de uiteindelijke tunnel geconstrueerd. Tijdens het bezoek
kregen we uitleg van de werfleider van
Grontmij die ondertussen al enkele jaren
bezig is met het project. Hij wees ons tijdens de rondleiding op de verschillende
stappen van de opbouw van het dak van
de tunnel: de uitgraving, het plaatsen van
prefab beton, het plaatsen van de wapening en uiteindelijk het opvullen van
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Het project heeft als doel de treinlijn van
Brussel-Noord over Brussel-Centraal naar
Brussel-Zuid te ontlasten. Dit gebeurt
door een uitbreiding van de spoorlijnen

het volledige dak en dat allemaal 5 meter
onder de grond.
Verder bezochten we ook nog verschillende andere tunnels die allemaal op een
verschillende manier opgebouwd zijn. Zo
werd de ene volledig uitgegraven en de
andere volledig geboord. Dat heeft alles te
maken met het feit dat dit project zich in
het centrum van Brussel bevindt. Tijdens
het project moest men aan allerlei normen
voldoen in verband met de trillingen, zettingen en het geluid. Om dit te controleren
werd bijvoorbeeld ook een theodoliet gep-

viteiten (2011)
laatst die de zettingen van een twintigtal
huizen 24 uur op 24 in het oog hield aan
de hand van merkpunten. Alleen al deze
controle hield vele problemen in door het
passerende verkeer en de plantengroei die
ervoor zorgde dat de merkpunten niet
meer zichtbaar waren. Als de zettingen te
groot worden, wordt via een systeem op
10 m onder de grond vloeistof in de grond
gespoten die ervoor zorgt dat de grond
weer wat hoger komt te liggen.

Als afsluiter werd de volledige groep
getrakteerd op een frietje in Zwijnaarde.
Een mooie afronding van een interessant
bezoek.

Bedrijf Willy Naessens

Nog een werf! (En nog veel meer!)
Willy Naessens kennen we allemaal als de
prefabbetonspecialist. Of we kennen hem
van de industriebouw, de zwembaden of
van zijn paarden. Of we denken aan varkensspek! Want ook in de voedingsindustrie heeft Willy Naessens zijn aandeel. Ko-

rtom, de Willy Naessens group is van vele
markten thuis!

Op 2 maart bezochten we de thuisbasis
van de groep Naessens in Elsegem. Daar
werden we vergezeld van Wim Moerman,
u welbekend als VOP-begeleider of lesgever van het vak ‘Geprefabriceerde betonconstructies’.
Omdat Willy Naessens een paardenen koetsenliefhebber is, konden we
niet anders dan eerst de indrukwekkende stoeterij ‘de
Strohoeve’ te bezoeken. Een hypermodern stalgebouw
staat ter beschikking van de Arabo-Friesche paarden. Er is ook een paardenzonnebank en een paardenzwembad
van eigen makelij (wat had u gedacht?).
Naast de vele paarden staan, verspreid
over verschillende stalgebouwen, tientallen unieke koetsen. Naast erg orginele (de
ijskar) zijn er ook historisch waardevolle
stukken te zien (oud bezit van Brits koningshuis, ...) En daar staat ook de crosskoets van Willy, waarmee hij in zijn vrije
tijd door de weiden rond de stoeterij sjeest.
Na de hobby van Willy Naessens was het
tijd voor het echte werk. Naast het huidige hoofdkantoor van de groep wordt een
nieuw kantoor opgetrokken en dat voert
de Willy Naessens group helemaal zelf uit.
Het hele gebouw, behalve de fundering
en de druklagen, bestaat uit zelf geproduceerde prefabelementen. De projectleider
en Wim Moerman voorzagen ons van
deskundige uitleg over de gebruikte technieken. Ze wisten ons ook veel te vertellen
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over de kleinere, maar toch belangrijke
details!
Na het werfbezoek ging de bus richting Oudenaarde. In het productiebedrijf
Seveton kregen we het prefabproces te
zien, van begin tot einde. In Seveton
worden prefabwanden en TT-elementen
gemaakt. Het productieproces voor de
wanden werd onlangs gewijzigd en dat is
ook voor de arbeiders nog wat zoeken. Tot
voor kort werd gewerkt op 3 lange tafels
(over de volledige lengte van de hal), nu
werkt men op kortere tafels die ook kunnen rechtgezet worden. Dit vermindert
de nodige hoeveelheid wapening. Doordat de aanpassingsfase nog bezig
was, duurde het werk wat langer
en konden we het betonstorten
live meemaken. Wim Moerman
maakte ons wegwijs in de verschillende types wanden die er gemaakt
worden. Ondanks dat het begrip
‘prefab’ het gevoel van ‘standaard
en zonder veel variatie’ oproept,
zijn er wel heel wat mogelijkheden:
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zowel uitzicht als afmetingen zijn gemakkelijk te kiezen. Elk stuk is dus anders. Elk
wandelement is bestemd voor één bepaalde werf en krijgt een unieke code. Zo kan
het gemakkelijk teruggevonden worden.
In een tweede hal worden voorgespannen
TT-elementen gemaakt. Op een lange tafel
over de volledige lengte van de hal worden
’s morgens de bekistingen gemaakt. De
wapening wordt gelegd en voorgespannen. Daarna wordt beton gestort. De
volgende ochtend worden de elementen
ontkist en wordt de tafel vrijgemaakt vooraleer het proces te hernemen. Dit is een
vrij gestandaardiseerd voorspanproces.

Tot slot keerden we terug naar de stoeterij.
Daar werd ons een heerlijke paëlla aangeboden en kreeg elke deelnemer een leuk
geschenk. Achteraf werd er nog gezellig
nagekeuveld over de interessante namiddag alvorens de bus ons terug richting
Zwijnaarde bracht.

Werfbezoek Roegiers-Depret

Roegiers en Depret zijn 2 aannemers uit
de Artes-Group. Beiden zijn betrokken
in verschillende projecten, gaande van
waterbouw tot gebouwen. Depret heeft
zijn basis in Zeebrugge en voert dan ook
vooral projecten uit in West-Vlaanderen,
Roegiers is gesitueerd in Kruibeke en
heeft projecten die zich vooral verspreiden over Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
Op woensdagmiddag 6 april kreeg Poutrix de kans om een bezoek te brengen
aan 2 grote projecten, gerealiseerd door
Roegiers.
De bus vertrok aan de plateau richting
Antwerpen. Na een korte bedrijfspresentatie waarin de projecten werden voorgesteld ging het naar de haven. Op de gigantische site van BASF wordt door Roegiers
een grote en kleinere aanlegsteiger aangelegd. Omdat de veiligheidsprocedures op
de BASF-site ervoor zouden zorgen dat we
met de bus veel te lang onderweg zouden
zijn, werden we naar de overkant van het
water gereden. Daar stapten we over op
een werkplatform dat ons over het water
naar de werf bracht. Een boottochtje op
een stralende dag, wat wil een mens nog
meer?
Omdat de steiger op een chemische site
gebouwd wordt, moet alle staal geaard
worden. Dit om schade aan wapening en
stalen bovenstructuur, die later nog gebouwd wordt, te vermijden. Op de werf
kregen we deskundige uitleg van de projectleider. Hij gaf wat meer uitleg bij on-

dermeer de installatie van het remwerk,
die net bezig was. De kaaimuur wordt
gebouwd op buispalen. Zo kregen we ook
enkele aspecten van de cursus ‘Geotechniek’ in de praktijk te zien. De zware eisen en de strenge winter zorgen voor veel
moeilijkheden tijdens de uitvoering, maar
de projectleider kon ons vertellen dat hij
de deadline zeker zou halen. Het was alvast boeiend om een kaaimuur in opbouw
gefundeerd op gigantische palen te mogen
bewandelen en inspecteren.
Na een gezellig boottochtje terug, gingen
we terug op de bus naar de volgende werf.
De bustocht op zich was al de moeite! Wie
trouwens eens haaks op een autosnelweg
wil staan met een bus voor de péage moet
zeker eens meegaan op bedrijfsbezoek met
Poutrix, alhoewel we niet kunnen garanderen dat we de volgende keer de zelfde
chauffeur zullen mee hebben. De tweede
werf lag en Lier en daar wordt een vrij
groot woon- en zorgcentrum gebouwd.
Na een korte uitleg met een verfrissend
drankje gingen we rond op de werf. Doordat het bezoek na de werkuren plaatvond,
konden we veel van dichtbij gaan bekijken. Voor wie dit semester een VOP moet
maken, was dit dan ook een bijzonder interessant bezoek. Hier werden we begeleid
door de projectleider en een werfleider die
de bijzonderheden aan het project mooi
demonstreerden. Zo is de bouw van de
helling naar een ondergrondse parking
niet zo vanzelfsprekend als het lijkt! Ook
de verlaging van het grondwater zorgde
voor de nodige complexiteit door een nabijgelegen rivier. Bij deze willen we Roegiers en Depret nogmaals bedanken voor
het leuke bezoek.
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Quiz
Op 5 april verzamelden een honderdtal enthousiaste quizzers in de trechterzaal van de
Therminal. Daar namen 26 teams het tegen
elkaar op in de eerste ‘Poutrix Quiz’. Er was
voor iedere kandidaat wat wils: naast enkele
rondes waar de algemene kennis op de proef
werd gesteld, waren er ook enkele specifieke rondes. Zo moesten de quizzers foto’s
herkennen, raadsels oplossen en het juiste
antwoord weten bij vragen over muziek- en
filmfragmenten.

Tijdens de quiz konden de kandidaten
genieten van een hapje en drankje. Maar
ondertussen vuurden de quizmasters en
ook enkele BBB’s (Bekende Bouw-Burgies), in sneltempo de vragen op hen af.
En die bleken niet altijd van de poes. Hoe
heet die extreme waardendistributie type
3 ook al weer? Of hoe schrijf je ook al weer
juist de naam van die IJslandse vulkaan?
De koppen werden bijeengestoken en er
werd diep nagedacht. Het werd zowaar
stil in de zaal, wie had dat kunnen denken boek over het reilen en zeilen van baggervoor een mooie dinsdagavond, na een exa- aar DEME. Het winnende team ging naar
men beton II?
huis met een zeilinitiatie voor 4 personen
aangeboden door Asysto. Deze eer viel te
Na het quizzen was het tijd voor de pri- beurt aan het team ‘Los Maar Op’, met
jsuitreiking. Elk team kreeg een goodie- o.a. prof. Jan Belis en assistente Delphine
bag met allerlei lekkers. Voor de beste 3 Sonck.
teams was een extra prijs voorzien. Het
team met de meest orginele antwoorden Na de prijsuitreiking werd nog gezellig
kreeg een boek, aangeboden door Aertsen. nagepraat. Het was een succesvolle eerste
Elk lid van een winnend team kreeg een editie!
Fnac-waardebon. ‘The Moody’s’ strandden op een 3e plaats en kregen elk een fles
lekkere wijn. Het team ‘De Bolvormige
Proleten’ werd 2e en kreeg een prachtig

10

Plaats Team Naam			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Score

Los maar op 			
146
Bolvormige Proleten		
142
The Moody’s			134
De Vellen			126
De plongkassen			120
Where is my mind?		
120
Team Wouter			119
De Betondraaiers		
114
Gepoedersuikerde kak		
112
J-M Saive voor Londen 2012
108
De morele winaars		
107
Scheikunde < bouwkunde
104
Wir haben es nicht gewusst
104
tropical tuna			
100
De Staalvlechters		
99
Awesome			98
Nudagetzegt			96
Gentsche Rebel			
96
Confortissimo			95
the incredible Chippendales
91
Jef Benoit fanclub		
89
Vrienden van Laurens		
88
Nele en de bende		
86
Rijstpap met bruine suiker
81
Ladies of Steel			
79
De bende van de bosklapper
65
Totaal				200
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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.
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.

www.jandenul.com www.envisan.com

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.
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Stenen van vijftien centimeter storten op vijf centimeter nauwkeurigheid,
dat doen er ons niet veel na.
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 aankwam. Gelukkig hebben we het gehaald: we hebben het
schip in de geplande vier dagen kunnen inladen.”

Diego Naessens
Project: Port Hedland, Australië

“Onderweg naar Australië zat iedereen natuurlijk op hete
kolen: je kan niet wachten 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.”

Toen de Simon Stevin eindelijk vertrok voor zijn eerste
opdrachten in Australië keek de hele baggerwereld
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
“We hadden voor de crossing bijzonder strikte toleranties
crossing: een kruising van twee pijpleidingen. Dat is in de
opgelegd gekregen: alle stenen die we boven de
beste omstandigheden al precisiewerk, maar op dit project
uitgestippelde lijn dumpten, zouden we zelf weer moeten
was de foutenmarge ook nog eens flinterdun. De Simon
weghalen. Uiteindelijk is het ons gelukt om fantastisch
Stevin had maar nét genoeg stenen mee, en moest dus
precies te werken. De stenen voor de crossing waren
uiterst precies storten.
gemiddeld vijftien centimeter dik, en toch
En dat allemaal met een nieuw team op een
De Simon Stevin
hebben we een gemiddelde nauwkeurigheid
nagelnieuw schip: het is een understatement
van vijf centimeter gehaald. Er zijn er niet veel
is
nummer
één:
hij
om te stellen dat het ingenieursteam er niet
die ons dat kunnen nadoen.”
kan 33.600 ton stenen
volkomen gerust in was.

laden één keer, en kan

“Achteraf hebben we voor onze klanten met
Ingenieur Diego Naessens: “De Simon
tot op 2.000 meter
onze ROV een video gemaakt van het werk
Stevin is de nummer één van de wereld. De
onder water. Voor mij was het super om mijn
diepte
werken.
steenstorter kan 33.600 ton stenen laden in
werk als bouwkundig ingenieur eens met
één keer, en kan tot op 2.000 meter diepte
mijn eigen ogen te zien. De meeste klanten zijn karig met
werken. Hij werkt sneller en productiever dan alle andere
complimenten, maar deze klant heeft een brief gestuurd
schepen, want de valpijp is compleet geautomatiseerd en
naar Jan De Nul om ons te feliciteren met het succesproject.
heeft de grootste diameter van de wereld. Daarbovenop
Dat is voor mij het grootste bewijs: de Simon Stevin is
heeft de Stevin ook nog eens de grootste ROV (remote
nummer één, en is het waard om nummer één te zijn.”
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

13

Interview
met prof. Dr. Ir. W. Van Impe
Professor, allereerst bedankt voor het
geven van dit interview. We zijn zeer vereerd dat u dit voor ons wilt doen.
U bent in juli 1973 afgestudeerd aan
de RUG, na het schrijven van uw thesis.
Waarover handelde deze juist?
Wel, ik maakte mijn thesis in samenwerking met een naamgenoot, Walter Van
Impe, die ik spijtig genoeg uit het oog
verloren ben. Het ging over een speciaal
soort liggers voor bruggen, namelijk een
samengestelde ligger bestaande uit een
stalen I-profiel met daarbovenop, in de
drukzone, een gewapend betonnen dekplaat, aan elkaar verbonden via deuvels.
Dat had dus weinig te maken met grondmechanica.
Vanwaar is dan uw specifieke interesse
voor grondmechanica gegroeid?
Als student al had ik een grote voorliefde
voor dat vak; maar toen ik afstudeerde
ben ik een zelfstandig structuren-betonstudiebureau begonnen. Ik kom zelf uit
een aannemersbedrijf, mijn vader en
grootvader waren aannemers. Ik heb altijd op bouwwerven rondgelopen en heb
dus voortdurend met het ontwerp van
constructies te maken gehad. Vandaar
dat ik na het afstuderen dadelijk in die
richting verder deed; evenwel niet in het
aannemersbedrijf zelf maar – een beetje
tot ongenoegen van mijn vader – als onafhankelijk studiebureau. In september
1973 was ik op reis in de Vogezen. Op een
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morgen werd er op de deur geklopt in het
hotel, mijn vader stond daar met een contractvoorstel van Prof. De Beer om assistent bij hem te worden. Tot dan toe had ik
daar niet over nagedacht, maar ik heb het
toen aanvaard. In oktober 1973 ben ik hier
op het labo als assistent dan begonnen.
Dan bent u dus uw doctoraat begonnen,
dat handelde over grondmechanica uiteraard. Over welke tak ervan precies?
Bij prof. De Beer was je de eerste twee tot
drie jaar als inkomend assistent wel zoet
met het zeer intens samenwerken met
hem in de vele, uitdagende, geotechnische
dossiers die hij behandelde, vaak van over
de ganse wereld (opslagtanks voor olie in
Saoudi-Arabië, paalfunderingen in ZuidAmerika, landvallen of afschuivingen in
Scandinavische landen,…). Een echte intensieve, zeer geavanceerde cursus grondmechanica kan je dat noemen; onder bijzondere werkdruk zoals die traditioneel

door Prof. De Beer werd opgelegd (niet
in een 8 urenstelsel hoor). Als je trouwens in de “eerste test” bij dergelijke dossierverwerking “niet slaagde” in zijn ogen,
kwam je er de volgende jaren niet meer
aan te pas; zeker ook niet voor een doctoraat. Ik weet nog dat mijn eerste “proef”
de berekening van de bemaling voor de
sluisbouwput van Pommereuil was; u
moet zich voorstellen dat wij – als afgestudeerden van de RUG- destijds geen cursus
grondwaterstroming hadden gekregen. Ik
heb dat dus eerst in een paar dagen zelf
moeten doorwroeten om dit bemalingsprobleem (met de hand nog) te kunnen
aanpakken.

grootste en kleinste hoofdspanningen in
een cyclische triaxiaalbelasting. Daarbij
lagen de wisselingen van spanningscycli
in mijn opstelling, naar mijn smaak, veel
dichter bij het echte natuurlijke belastingsgeval. Ik ontdekte dat hun ‘fout’ feitelijk
verwees naar een ander vervloeiingsverschijnsel en dus eigenlijk bij een verkeerde
woordkeuze lag. Zij noemden hun bezwijken een ”liquefaction”, maar dat was het
helemaal niet. Het was een ander verschijnsel dat we heden ten dage cyclic mobility
noemen. Dat verschijnsel duurt maar een
paar fracties van seconden en kan nooit
leiden tot die catastrofes die zij daaruit
wilden concluderen. Het moeilijke was
dat wij in ons labo in die tijd nog niet beMaar vanaf dan ging het uiterst vlot in schikten over de apparatuur om dergelimijn samenwerking met Prof. De Beer, jke gesofisticeerde proeven uit te voeren.
zodat ik van in het begin ook heel wat in- Toen heb ik via collega’s de mogelijkheid
ternationale contacten kon leggen. Ik was gekregen om in Leidschendam bij Fugro
in die assistentenperiode nogal
met hun gloednieuwe
“Dat is ook één
interactief bezig met onderapparatuur te werken en
meer de ‘school’ Berkeley Cali-van uw assistenten, tegelijk hun technici op te
fornia, toendertijd met prof. professor!”
leiden om ermee te werkHarry Seed. Dat was een school
en. Ik heb ook verschildie zich bezighield met dynamica, grond- lende keren Berkeley California bezocht
vermoeiing, aardbevingen enzovoort. en daar ook gewerkt natuurlijk. UiteinVooral na de fameuze 1971-publicatie van delijk, tijdens het doctoraat, heb ik het
Seed samen met Castro, waarin die ver- onderzoek in deze problematiek nog aanmeldden dat ze op basis van hun research gevuld met modelproefopstellingen die ik
konden voorrekenen dat alle zanden, dus hier in het labo gebouwd heb.
ook de meest dicht gepakte, onder invloed
van transversale golven (trillingen, aard- Uw doctoraatspromotor was prof. De
bevingen) kunnen vervloeien. Ik maakte Beer, ons ondertussen bekend van de
hierbij onmiddellijk de bedenking dat als formules over de puntweerstand en de
dat waar zou zijn, dan zou onze aarde zo negatieve kleef. Wat voor persoon was hij
plat moeten zijn als om het even welk pol- om les van te krijgen en om mee samen
derland. Er was iets fout aan hun redener- te werken?
ing, maar alleszins hun gepubliceerde resultaten wezen dat helemaal niet uit. Toen Professor De Beer was een zeer eminente
ben ik dat dus zelf beginnen onderzoeken, wetenschapper en een buitengewoon
weliswaar uitgaande van een ander soort briljante ingenieur. Maar hij was niet
van dynamische belastingsproeven, waar- zo’n gemakkelijk man om mee te werkbij het verschil hem dus zit in de andere en. Ik heb dan wel nooit enig probleem
manier van wisselende oriëntatie van de met hem gehad, maar dat was langs zijn
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kant niet met iedereen zo. De verhouding
prof-studenten lag in die tijd heel anders
dan die nu ligt en dat was bij hem heel
erg uitgesproken zo. Ook de verhouding
prof-assistenten lag heel anders. Ik ben
vaak met hem door het labo gelopen om
hem bepaalde zaken te tonen. Het is mij
een paar keer overkomen dat iemand ons
pad kruiste en hij aan mij vroeg ‘Wie is
dat?’. Toen antwoordde ik ‘Dat is ook één
van uw assistenten, professor!’. Hij had
duidelijk bepaalde mensen waar hij mee
werkte en die van ’s ochtends tot ’s avonds,
ook ’s nachts soms verwacht werden
voor overleg ter beschikking te zijn. Anderen werden dan weer niet opgenomen
in de “werkgroep”. Ik heb zelfs op een
kerstavond eens bij hem thuis voor een
rapportdiscussie gezeten. Dat alles ligt
vandaag de dag wel allemaal heel anders
natuurlijk.
Was Prof. De Beer ook de oprichter van
dit laboratorium?
Professor De Beer was zowat de grondlegger van de grondmechanica in België. Hij
heeft dat vak voor het eerst ontdekt tijdens
zijn bezoek aan de T.U. Delft en is als ingenieur van Bruggen en Wegen begonnen
met de oprichting van het toenmalige
Rijksinstituut voor grondmechanica. Op
dat moment was hij dus nog niet aan de
universiteit van Gent verbonden. Het Rijksinstituut voor Grondmechanica had
kortweg tot doel om de Belgische staat te
helpen bij grondmechanische problemen.
Pas later is Prof. De Beer dan professor
grondmechanica geworden aan de UGent,
nadat hij eerder ook al prof was aan de
KULeuven, waar hij tot 1974 bijna alle
belangrijke civieltechnische vakken doceerde (hydraulica, bruggen enzovoort).
Het Rijksinstituut voor Grondmechanica,
dat nu het Bestuur Geotechniek van het
Vlaams Gewest heet, zit hier nog steeds in
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hetzelfde gebouw als wij.
U haalde het daarnet al aan, de verhouding tussen proffen, assistenten en leerlingen is de laatste jaren nogal veranderd.
Op welke manier zag u deze veranderen?
Inderdaad, de afstand was vroeger veel
groter natuurlijk. In mijn tijd was het
ondenkbaar dat een student naar de prof
zou zijn gestapt.
Voor een interview bijvoorbeeld?
Zelfs voor een vraag over de cursus, dat
verliep via de assistent naar de prof, nooit
rechtstreeks. Tegenwoordig, bijvoorbeeld
om de eindwerken te begeleiden, wil je als
prof om de veertien dagen interactie met
de student om te zien waar hij mee bezig
is. Dat was in die tijd uitgesloten. De prof
zag op het einde het “boek”, tussenin werd
de assistent geacht dat van nabij te volgen.
Is de manier van lesgeven veranderd?
Dat hangt af van persoon tot persoon
natuurlijk. Sommige professoren waren
briljante ingenieurs of wetenschappers
maar waren pedagogisch niet zo briljant.
Anderen waren dan weer pedagogisch veel
beter maar niet zo briljant als ingenieur.
En dan heb je natuurlijk de zeldzame
proffen die de twee goed konden combineren, zoals professor D. Vandepitte. Prof.
De Beer was in mijn ogen een zeer eminent ingenieur en wetenschapper, maar
die het niet noodzakelijk “zeer attractief
kon brengen”. Maar dat was in die tijd niet
de voornaamste zorg.
Wat denkt u over de manier waarop de
huidige studenten hun studies al dan
niet serieus nemen?
Het is u wel bekend denk ik, ik heb daar

een nogal afwijkende mening over ten opzoekt om die toe te passen zonder conopzichte van de mainstream. Ik vind ceptueel inzicht of randvoorwaardenbesef.
dat wij er ernstig op achteruit gaan. De Wij gaan er in die zin zeker op achteruit
ingenieursfaculteit heeft daar naar mijn en men is van de opleiding een soort eesmaak in het voorbije decennium of zelfs nheidsworst van verlaagd niveau aan het
al voordien gefaald. Het afschaffen van maken.
het ingangsexamen heb ik bijvoorbeeld
nooit begrepen. Je kunt natuurlijk wel ar- Voor mij zijn b.v. industrieel ingenieurs
gumenteren dat de andere universiteiten mensen met een zeer duidelijk en erg
dit ook doen en als we niet volgen ver- nuttig afgelijnd eindprofiel, wij moeten
liezen we studenten etc…. Maar ik vind die niet in de weg lopen. Zij zijn wat mij
dat er een belangrijker debat moet gevo- betreft volledig complementair met wat
erd worden: moet de financiering van ik versta onder burgerlijk ingenieurs. Het
een universiteit per studentenhoofd bli- systeem vervormen zodat men vanuit
jven gebeuren of moet het eerder met een dat industrieel ingenieursprofiel, buiten
globale portefeuille (1ste lijn) gebeuren? In de kandidatuurjaren om, in het burgerdat laatste geval zou de factor kwaliteit lijk ingenieurscurriculum kan invoegen,
beter bediend worden t.o.v. kwantiteit. mits aanvullende cursussen, was nog een
Maar om op jullie vraag te antwoorden, als verdedigbare kaart, althans als men zeer
vroeger iemand aan jullie opleiding wilde goed de aanvullende cursussen uitkiest.
beginnen, moest hij een zeer
Maar zelfs dat verwatert
“Men
heeft
me
dat
multidisciplinair en erg goed
nu ook volkomen. Er zit
theoretisch onderbouwd cur- hier vaak verweten, daardoor nu zo’n schrikriculum doorlopen, alvast in dat “Van Impe nooit wekkend grote groep stude kandidatuurjaren. Dat is
denten in de les, allen met
in Gent was”.”
van groot belang om de ineen zeer verschillende
zichten in ingenieurswetentheoretische achtergrond.
schappen te doen rijpen op een echt fun- Dat maakt het moeilijk om het onderdamentele manier. Dat daar toendertijd wijs op hetzelfde niveau en met dezelfde
vakken als sterrenkunde en theoretische thema’s te geven. Laten we het niveau
mechanica etc… werden ingelast droeg in dan maar dalen? Dat moet wel, want de
grote mate bij tot inzichtsverwerving in theoretische achtergrond is te sterk verhet algemeen.
schillend en vaak al te laag voor een grote
groep onder die studenten.
Ik heb al vaak gehamerd op het feit dat
voor bouwkundigen fundamenteel belan- Hebt u voorstellen tot oplossingen daargrijke dingen zoals theoretische mechan- voor?
ica, elasticiteitsleer, sterkteleer, plasticiteitsleer,… zouden moeten worden versterkt Mijn voorstel is redelijk drastisch, ik zou
in plaats van quasi tot nul herleid of afge- gewoon veel fundamenteler lesgeven
schaft.
vanaf de kandidaturen. De visie op wat je
onderwezen krijgt moet breed zijn. Ik wil
Een burgerlijk ingenieur is iemand die niet zeggen dat elke universiteitsstudent
conceptueel naar inzichten toe ontwerpt- zowel wijsbegeerte, Latijn, wiskunde,…
echnisch moet kunnen denken, niet moet krijgen. Maar zoals wij nu bezig zijn
iemand die formules of een tabelletje heb ik het gevoel dat we zelfs in de burger-
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lijk ingenieursopleiding enkel aan beroepsopleiding doen. Je moet over de vakken
heen grijpen en fundamenteler kunnen
redeneren. Als wij in de grondmechanica
over een discontinu materiaal praten, moet
je via een atomair niveau van een continu
materiaal naar de stapeling van korrels in
een zandpakket kunnen gaan. Die brede
kijk gaat verloren, er wordt teveel in vakken ingedeeld. Ik wil niet horen dat hetgeen een burgerlijk ingenieursstudent
in de cursussen grondmechanica en
geotechniek moeten onderwezen krijgen
moet uitmonden in het berekenen van een
zetting van een fundering op staal of van
het draagvermogen van een paal. Dit zijn
maar pietluttige consequenties van het
diepe inzicht in het materiaalgedrag van
grond, van een gedegen analyse van de
grondparameters die daar relevant zijn en
van een daaraan gekoppelde goed beredeneerde grond-structuur interactieanalyse.

nu palen zijn of andere, komen terecht in
een pakket grond dat een visceuse vloeistof wordt en dan wordt het geheel van
de constructie “een boot”. Wat kan je daar
tegen doen? Dat is proberen dat de poriënwaterspanningen niet te hoog oplopen en
dat de grond geen vloeistof wordt. Daaruit
is het idee naar voren gekomen om een
holle, voorgespannen, geprefabriceerde
paal te maken. Maar waarbij er zijdelings tal van openingen zijn doorheen de
schacht, zodanig dat bij rusttoestand het
waterniveau binnenin de paal gelijk is aan
het waterniveau buiten. Als een aardbevingsgolf aankomt en de poriënwaterspanningen hoog oplopen, dan zullen deze in
de buurt van de paal in de paal kunnen
uitwijken en een sterk samendrukbare
luchtkolom in de holle schacht van de
paal kunnen samendrukken. Dit dempt
uiteraard de waterspanningen in de nabije omgeving van de paal. En dus gaat
men niet terecht komen in een vervloeide
Ik zou derhalve veel universeler werken; er grondsituatie. Dat was alvast het idee. Ik
wordt teveel opgeofferd aan de praktische heb dat idee voorgesteld in Japan en een
vakdiscipline. Een fout die men dus heeft bedrijf was hierin geïnteresseerd. Dat
gemaakt is teveel gespecialiseerde vakken bedrijf heeft een patent genomen op dat
naar de kandidaturen te willen brengen. idee met de vermelding van mezelf als de
Dat kan alleen door basisvakken af te uitvinder ervan. Een jaar of tien deed het
schaffen natuurlijk. Dat is een verkeerde bedrijf er echter over om de opgelegde rekeuze geweest.
search om het paaltype via dat patent te
laten opnemen in de nationale bestekken.
U heeft een patent op de omegapaal, die Ondertussen waren enkele aardbevingen
kennen we vanuit de les. Maar kan u een van kleinere schaal de revue gepasseerd
beetje meer uitleg geven over het Japans waardoor metingen ter beschikking kwapatent dat u heeft op het paaltype tegen men, die inderdaad de goede werking
aardbevingen?
van dit paaltype - in researchfase - bevestigden. Daarna heeft het bedrijf dit in
Van in het prille begin waar ik met grond- licentie mogen uitvoeren en op de markt
dynamica en “earthquakegeotechnics” be- gebracht; vanaf dan heb ik er echter niets
gonnen ben, dateert mijn interesse voor meer mee te maken.
wat er gebeurt met funderingen onder invloed van aardbevingen. Een van de moe- U gaf het daarnet aan, de recentste
ilijke punten bij funderingsaanval door aardbeving in Japan, had desastreuze
aardbevingen is dat de grond omheen de gevolgen. Kunnen we ons wapenen tegen
fundering vervloeit. De fundering, of het dergelijke aardbevingen of is dit slechts
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een illusie?
Er zijn 2 niveaus.
Niveau 1 is de rechtstreekse aanval van
de hoofdzakelijk transversale, Rayleigh
en Love golven op de fundering. Zelfs
een grootte op de schaal van Richter
van bijna 9 heeft in Japan eigenlijk geen
noemenswaardige rechtstreekse schade
aangericht in de belangrijke gebouwen
zoals b.v. de nabijgelegen kerncentrales.
De enorme schade en de stralingsproblemen achteraf zijn het gevolg van de tsunami en van het uitvallen van koelsystemen en pompen. Er zijn bouwtechnieken
die we ter beveiliging van aanvallen door
transversale golven op constructies kunnen hanteren. We laten het gebouw onafhankelijk bewegen van de fundering door
tussen het gebouw en fundering een soort
van kussens of knikkers te bouwen, zodat
de fundering alle kanten op kan schudden
en het gebouw kan meebewegen, doch in
gedempte vorm en viscoplastisch, met
regelbare impedantie van die tussenstukken, gekoppeld. Dus het niveau van de
aanval van de golven is niet noodzakelijk
problematisch. Uiteraard moeten de constructies zelf bijvoorbeeld kruisverbindingen hebben, maar dat is een constructief
aspect, waar ik niet verder op in ga.
Maar het – niveau 2 - probleem van de
liquefaction kan men veel moeilijker
aanpakken. Op het ogenblik dat het funderingsstelsel dat zo mooi is opgebouwd
in een boot terecht komt is het sowieso
gedaan. Zeer grote gebieden afschermen
van poriënwaterspanningen is heel moeilijk. Daarom zou men rond belangrijke
gebouwen een soort drainagesystemen
moeten hebben die de poriënwaterspanningen absorberen en snel laten ontsnappen.

Komt u zelf dikwijls in contact met
dergelijke projecten in de ‘ring of fire’?
Wel, zoals u wel zult weten ben ik tussen 1994 en 1998 Europees President en
daarna van 2001 tot 2005 President geweest van het ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering). Dat betekent dat ik continu
met alle soorten instituten en projecten
wereldwijd in contact was en ze bezocht.
Men heeft me dat hier trouwens vaak verweten, dat “Van Impe nooit in Gent was”.
Maar ik heb in die jaren zeer intensief
dergelijke problemen en de corresponder-

“De lessen grondmechanica
bijvoorbeeld, ik moet eerlijk
toegeven dat ik daar maar
twee of drie keer naartoe
geweest ben.”
ende research meegeleefd inderdaad.
Waarvoor staat deze organisatie precies?
De ISSMGE is een vereniging, van
hoofdzakelijk academici, die op dit ogenblik een tachtigtal landen wereldwijd telt.
In elk land is er een nationaal comité of
groepering voor geotechniek met hun
leden binnen de ISSMGE. In totaal zijn
er dus een 20.000-25.000 leden. En als we
alle leden zouden tellen zijn er 70.000. Er
zijn namelijk veel leden die een nationaal
lidmaatschap hebben, maar geen internationaal. Zo zijn er bijvoorbeeld 35.000 Japanse geotechnici en er zijn er maar 2000
internationaal lid. De ISSMGE -leden
worden door de president ingedeeld in een
twintigtal werkgroepen. Bijvoorbeeld een
werkgroep die werkt rond grondparameters, diepfunderingen, grondverbetering,…. Voor elk van de werkgroepen stelt
men commissies samen: men definieert
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welk labo met wie werkt, rond welk thema en wie lid wordt van die werkgroepen.
Dit is zeer interessant, want zo kan je de
expertise van elke topgroep in de wereld
laten samenwerken met andere groepen in
andere continenten.

maar natuurlijk omwille van historische
redenen was dit een heel erg mooi project.
Ik ben ook betrokken geweest bij het zeer
moeilijk ontwerp van de erg diepe bouwput voor het theater van Mariinsky in
Sint-Petersburg. En natuurlijk in heel wat
belangrijke projecten van onze Vlaamse
Men kan dus op die manier op die ver- baggeraars ben ik betrokken geweest, van
schillende subdomeinen een database Quatar tot Dubai, Egypte, Panamakanaal
van alle kennis aanleggen.
etc… Vooral in de zanden van het Midden-Oosten is het fascinerend om te werkAbsoluut.
en, vooral vanwege de moeilijke keuze
van de grondparameters. Inderdaad het
Wat waren de meest uitdagende geotech- gaat daar vooral om verbrijzelbare zanden
nische projecten uit uw carrière?
en dat is een zeer bijzonder materiaal met
bijzonder moeilijke spannings-vervormOh, ik heb projecten begeleid van ver- ingsgedragingen.
schillende aard, in veel verschillende delen van de wereld. Het meest uitdagende Met welke belangrijke projecten bent u
is het project dat nog niet gebouwd is en op dit moment bezig?
waar ik dus nog rustig over kan praten
aangezien ik dan geen risico loop (lacht). Er zijn inderdaad nog enkele belangrijke
Ik ben een achttal jaren
projecten bezig, maar ik
geleden aangesteld door “Wilt ge eens bijten?” kan niet altijd over alle
de Italiaanse regering om de leider te belangrijke zaken babbelen omdat ze in
worden van de groep die de funderingen een juridische sfeer vertoeven, alhoewel
van de langste hangbrug ter wereld moest ze zich meestal niet in België afspelen.
ontwerpen, namelijk de Messinabrug, van Bijvoorbeeld in Brazilië, in Uruguay, in
Calabrië naar Messina in Sicilie: 3300 me- India,.. bij projecten voor de bouw van
ter overspanning, zonder tussenpijler, in havens waar men mij bij roept om de
een immens aardbevingsgebied. We heb- zaak geotechnisch in de hand te houden.
ben dat project (ontwerptechnisch) tot een Er zijn ook heel wat milieugeotechnische
goed einde gebracht. Het ontwerp is er, de dingen. De discipline van de milieugeoaannemer is gekozen en aangesteld. De techniek heb ik hier aan het labo uit de
aannemer is enkel nog niet bezig omwille grond gestampt, maar dat is lang niet
van politieke redenen. Zoals in België zijn meer mijn specialiteit, het is een zeer
er dingen die nogal traag lopen. Een ander multidisciplinair en dus allesomvattend
zeer mooi project is mijn onrechtstreekse domein. Er zijn er nog andere interessante
betrokkenheid bij het beschermen van geotechnische uitdagingen die uit onverde toren van Pisa. Hier fungeerde ik als wachte hoek komen. Bijvoorbeeld de “Triklankbord van de voorzitter Prof. M. Ja- color”, geladen met Solo’s, die jaren terug
miolkowski om bepaalde voorstellen te kantelde in het Kanaal. Deze is in stukevalueren met als bedoeling de toren terug ken gezaagd met kabels. De krachten op
te doen kantelen naar het Noorden over de kabels die onder het schip in het dikke
ongeveer een halve booggraad. Geotech- zandpakket doorgaan, evenals de manier
nisch was dit niet zeer bijzonder moeilijk, waarop men het best gaat zagen, dat is hier
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berekend. Ik heb trouwens nog een stuk
van de kabel op mijn bureau staan, als
aandenken.
U bent een aantal weken geleden op het
één-journaal geweest in verband met de
aardbeving in Japan. Komt het regelmatig voor dat de televisie u komt interviewen?
Dat komt regelmatig voor ja. Maar zoals
de ganse maatschappij, wordt ook de televisie steeds oppervlakkiger. Een interview
met een ietwat diepgaande uitleg over
wat er precies gaande is, dat is anno 2011
niet meer mogelijk. Het moet allemaal
erg gevulgariseerd en in sleutelwoorden
gebeuren, dus oversimplifiërend en dus
vaak onjuist, wat ik betreur. Het moet ook
spectaculair zijn. Ik herinner mij een geval
waar er een school in Kortrijk instortte,
jaren terug. Er zijn toen een paar kinderen gewond geraakt, of nog erger denk
ik. Twee uur later stond de RTL voor mijn
deur en ze wilden maar één ding weten:
wie is de schuldige? Op zo’n vragen kan
niemand natuurlijk op een onderbouwde
manier antwoorden; maar als je er niet
brutaalweg op antwoordt zijn ze weer weg.
Wordt er feitelijk veel geknipt uit zo’n interview?
Wel, het interview dat u gezien hebt (ik
heb het zelf niet gezien), dat is het resultaat van een onderhoud van ongeveer een
uur.
U bent zelf student geweest aan de UGent.
Hoe ondervond u zelf het leven als student? Volgde u elke les bij?
Dat is en beetje een moeilijke vraag. Ik
zei daarstraks al dat ik uit een aannemersbedrijf kom. Dat betekent dat ik zeker niet naar elke les ging omdat ik veel

met de dagdagelijkse ingenieursprojecten
bezig was van toen ik nog student was.
De lessen grondmechanica bijvoorbeeld
van mijn voorganger: ik moet eerlijk toegeven dat ik daar maar twee of drie keer
naartoe geweest ben. Ik vond dat ik daar
niet veel kon bijleren. De cursus was goed
maar de manier waarop het gebracht
werd sprak mij niet zo aan. Langs de andere kant waren er natuurlijk ook lessen
waar ik altijd naartoe ging. Het tweede
aspect, de plezierige kant van het studentenleven, dat heb ik eigenlijk heel weinig
beleefd. Ik zat op kot buiten het centrum,
aan de Nieuwe Wandeling. Dat is vlakbij
de gevangenis: je kon van op mijn kamer
de gevangenen zien wandelen ‘s middags.
Dat stemt een zekere ”voorzichtigheid en
bescheidenheid”. Ik zat op kot met een
paar andere elektrotechnisch ingenieurs,
wij hadden daar een goeie groep en gingen niet veel weg.
Heeft u nu ondanks uw drukke job nog
tijd voor hobby’s en andere interesses?
Zeer zeker. U moet weten, momenteel
hebben mijn echtgenote en ik zeven
kleinkinderen. Als er iets is dat je leven
verandert, zijn het kleinkinderen. Ik ben
een van de meest ‘actieve‘ grootvaders
die je kunt vinden. Ik trek daar heel veel
tijd voor uit, dat heeft mijn absolute prioriteit. Daarenboven ben ik al gans mijn
leven een verwoed lezer van historische
werken - ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in de socio-politieke achtergronden
die de wereldgeschiedenis hebben bepaald
en nog bepalen. Vooral de late middeleeuwen en daarna de moderne tijden nemen
mij sterk in beslag. Ik heb daarenboven in
dat genre specifieke voorliefdes zoals de
studie van alles van en omtrent Gandhi
maar ook van India na 1947 etc… Daar
besteed ik soms een paar uren per dag aan.
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Klassieke muziek rondt dan alles mooi af –
met een uitgesproken voorkeur voor de in
mijn ogen “geniale barbaar” die paradoxaal genoeg ook zo ongelooflijk romantisch
kon componeren – L. Von Beethoven.
Denk maar eens aan zijn “moonlight serenade”.
Ten slotte probeer ik ongeveer één keer per
week te sporten en geregeld een goed restaurant mee te pikken.
Heeft u voor onze lezers een restaurant
dat u kan aanbevelen?

ik daaraan gedaan heb! (lacht) Maar ik
heb ook jaren gekend waar studenten heel
interactief en serieus bezig waren omdat
ze in een conjunctuur zaten waarin er
van hen verwacht werd dat ze heel goed
voorbereid en serieus waren. Eigenlijk heb
ik met studenten helemaal geen problemen, behalve als iemand naar de les komt
en duidelijk toont dat het hem of haar
niet interesseert. Ik heb dan een miljoen
keer liever dat ze niet naar de les komen,
ik neem hen dat zelfs niet kwalijk. Maar
goed, anekdotes heb ik weinig. De studenten zijn in mijn les altijd aandachtig!
(lacht)

Oh, ik heb er veel hoor. Maar lokaal, hier
in het Gentse, is mijn favoriete restaurant
De Klosse. Die kok heeft naar mijn smaak Vijf jaar geleden werd Poutrix opgergouden vingers. Dat steekt er toch wel icht. Hoe denkt u over onze organisatie
bovenuit. Vroeger had je ook in Patershol en in welke mate kunnen wij Poutrix ge‘De drie biggetjes’, dat is helaas een beetje bruiken om betere ingenieurs van ons te
afgezwakt onder invloed van
maken?
“De
studenten
de vele toeristen denk ik. Als
je met de wagen bent kun je vonden dat ik
Ik heb Poutrix al een aantal
ook eens naar ’t Parksken rikeer geholpen om bepaalde
moest blijven
jden, dat is in Balegem. Dat is
bedrijven te bezoeken. Ik vind
lesgeven”
ook een zeer goed restaurant.
dat een zeer goede vereniging,
Maar hier in Gent twijfel ik niet, dat is terecht opgericht, er was nood aan een
De Klosse. En het is ook nog goed betaal- dergelijke groep. Vergeleken met andere
baar. Als je vanmiddag nog honger hebt… verenigingen vind ik dat deze zeker op
(lacht)
zijn plaats is. Wat ik vanuit Poutrix zou
verbeteren? Ik vind dat er meer interacWe zullen het zeker eens proberen. Hebt tie zou moeten zijn met de proffen, veel
u voor onze lezers nog een leuke anekdote regelmatiger dan nu. Neem nu de opleiover het lesgeven of bij een examen?
dingscommissie, ik geef daar geregeld
mijn mening. Maar de studenten die daar
Even denken. Ik geef les sinds 1981, toen zetelen durven zich meestal niet openlijk
prof. De Beer wegging. Wat je in die lange te uiten. Dat is tot mijn grote verbazing
periode ziet is een cyclus, afhankelijk van zeer gelukkig wel gebeurd vorig jaar toen
de eonomische conjunctuur zie je dat de ik aankondigde op emeritaat te gaan en
studenten nonchalanter of meer serieus men een vervangende lesgever zocht in de
worden – zij het met een defasering. Ik opleidingscommissie. Toen heeft, volledig
heb tijden gekend waar studenten zo non- onverwacht wat mij betreft, onder andere
chalant werden dat ze een boterham zaten jullie voorzitter het voor mij opgenomte eten in mijn les. En als ik daar een op- en; de studenten vonden blijkbaar dat ik
merking over maakte zeiden ze ‘Wilt ge moest blijven lesgeven. Dat was voor mij
eens bijten?’. Je kunt je wel voorstellen wat een zeer verbazende tussenkomst. Ik heb
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die natuurlijk geapprecieerd. Maar ook
de aanwezige collega’s hebben daar wat
verbaasd naar geluisterd; verbaasd om de
wel duidelijke argumenteringen en standpunten die de studenten daarbij naar voor
brachten. Dit zouden ze meer moeten
doen. Het gebeurt te weinig dat zij die het
aan den lijve ondervinden inzake onderwijs, durven zeggen ‘dat is goed’ of ‘dat is
niet goed’.
Maar om op uw vraag te antwoorden, wat
kan Poutrix nu doen. Een van de punten
waar ik al jaren op hamer is de evaluatie
van professoren. Ten eerste, jullie kunnen
zeker zeggen of een prof goed les geeft of
niet. Langs de andere kant vind ik niet dat
jullie kunnen zeggen ‘die cursus is goed’
of ‘die cursus is niet goed’. Daartoe kennen jullie nog niet genoeg over die specifieke discipline.
Daarom herhaal ik al jaren – en dat kan
Poutrix misschien aankaarten – dat
vooral ook afgestudeerde ingenieurs, die
al buiten staan en dus ook veel openlijker kunnen praten, hun ervaringen naar
de opleidingscommissie zouden moeten
kunnen brengen. Zij kunnen bijvoorbeeld
zeggen: ‘Bij die prof heb ik iets geleerd,
want…’ of ‘sorry, maar bij die prof heb ik
niks geleerd, want...’, ‘Die cursus zou moeten…’ enzovoort. De stem van de afgestudeerden wordt nooit gehoord. Ik denk dat
Poutrix dat kan doen!

zeer goede studenten natuurlijk, maar als
iemand echt aan het knoeien is vraag ik
dat wel eens aan die student.
Onderzoek of lesgeven?
Ik heb nooit heel erg graag lesgegeven aan
een grote groep studenten. Daarmee bedoel ik al groepen boven de tien mensen.
Omdat ik nooit mijn enthousiasme kan
overbrengen aan die grote groep. Er zijn
immers altijd wel enkelen waarmee ik zou
willen verdergaan en de rest niet. Dat is de
moeilijkheid, want dat is niet goed natuurlijk. Dat is iets wat mij ontbreekt. Ik kan
blijkbaar heel enthousiast lesgeven aan
groepen van drie, vier, vijf mensen die allemaal geïnteresseerd zijn. Dan ben ik op
mijn best. Maar voor zo’n grote groep die
stilaan afhaakt na een kwartier, dan hoeft
het voor mij ook niet echt. En dan kom
ik waarschijnlijk ook niet zo enthousiast
meer over, maar ik doe mijn best. Dus dan
kies ik eerder voor onderzoek. Voor mij
is dat iets dat jaren en jaren kan doorlopen en dat ik dan graag achteraf naar het
grote publiek breng. Maar tegenwoordig zou dat allemaal in zo’n “A1 journal“
moeten worden gepubliceerd, dat is pure
nonsens. Daar moeten wij vanaf, dat is
een echt slechte evolutie. Wetenschappelijk onderzoek moet zo ruim mogelijk
– liefst in grote congressen en bijeenkomsten - aan bod komen, niet in esotherische
tijdschriften.

Iets ludieker misschien, hebt u een fa- Hartelijk bedankt professor voor dit invoriete examenvraag?
terview.
Ha, zéér zeker. Een bijvraag namelijk: ‘Na Graag gedaan!
alles wat gij mij hier wijsmaakt, hoeveel
punten zoudt gij uzelf daarvoor geven?’
(lacht) Ik heb dat al dikwijls gevraagd,
gemiddeld gesproken liggen de cijfers die
de student daarop plakt trouwens veel lager dan de mijne. Ik vraag dat niet aan de
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Testimonials
Doctoraatstudente
Anke Herremans

Toen ik vorig jaar op het Doctoraatssymposium een beetje aan het rondkijken was,
werd ik aangesproken door Prof. Troch
met de vraag of doctoreren misschien wel
iets voor mij was. Tot dan had ik hierover
eigenlijk niet nagedacht, maar kijk, momenteel zit ik aan mijn bureau in het Labo
voor Hydraulica!
Het grootste deel van mijn tijd spendeer
ik natuurlijk aan mijn eigen doctoraatsonderzoek. Het draait rond het ontwerp
van een nieuwe meettechniek om op een
snelle manier tweedimensionale data
te kunnen genereren over de stroming
en vegetatiegroei in een rivier. Hiervoor
maken we gebruik van camera’s en een
op afstand bedienbaar vliegend toestel, de
Pixy, waar we de camera’s kunnen aanhangen. Nu de lente in het land komt en
de plantjes in de rivier beginnen te groeien, komen binnenkort mijn eerste meetcampagnes eraan. Het voorbije half jaar
gebruikte ik om me in te lezen in mijn
onderwerp en om mijn meetcampagne zo
goed mogelijk voor te bereiden.
Naast je eigen doctoraatsonderzoek is het
aan onze faculteit de bedoeling dat je ook
wat tijd maakt om aan andere dingen mee
te werken. Zo hielp ik bijvoorbeeld me
aan het ontwikkelen van de cursus voor
een vak van de nieuwe ManaMa: ‘Technology for Integrated Watermanagement’,
begeleidde ik de studenten op de cursus
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‘River21’ en gaf zelfs al een computerklasles. Deze zijstapjes maken dat je verder
kijkt dan alleen je eigen onderzoek en zorgen af en toe voor een leuke afwisseling.
Na de drie maanden vakantie die ik mezelf cadeau gaf na mijn afstuderen, was het
de eerste weken misschien wel wennen
om terug dagelijks aan een bureau plaats
te nemen, maar al snel valt dit goed mee.
Temeer omdat blijkt dat dit niet zomaar
een dagelijkse nine-to-five bureaujob is
aangezien er regelmatig uitstapjes voor
onder andere mijn metingen nodig zijn. Ik
heb ook al deelgenomen aan mijn eerste
internationale cursus voor doctoraatsstudenten en ga in juni naar een congres in
Frankrijk. Er is dus zeker kans om verder
te kijken dan je eigen werkplek, wat het allemaal des te boeiender maakt! Bovendien
is het dankzij de leuke collega’s ook op het
werk goed vertoeven...

1e werkervaring
Jamie Furniere

Ik startte in september 2010 bij TechnumTractebel Engineering op de afdeling
Ports & Waterways, gevestigd in Oostende. Technum heeft meerdere vestigingen in België, waaronder in Gent, wat het
praktischer maakt om ook af en toe van
daaruit te werken. Dat is handig wanneer
ik vlak na/voor het werk een dringende
afspraak zou hebben (ik woon namelijk
in Merelbeke), of wanneer ik in de voormiddag een vergadering in Antwerpen
heb bijvoorbeeld. Mijn job houdt in dat
ik vooral berekeningen en bijhorende
rekennota’s opstel onder leiding van een
projectleider. Om deze projectleider te

assisteren ga ik vaak mee naar vergaderingen met aannemers en bouwheren.
Mijn taak is de berekeningen toe te lichten of om meer randvoorwaarden voor
de berekeningen te weten te komen. Dit
zorgt voor een boeiende en afwisselende
job waarbij ik gemiddeld 4,5 dagen per
week voor de pc doorbreng op kantoor
en een halve dag per week vergaderingen
meevolg. Daarbij moet ik heel vaak zelfstandig werken, maar wanneer ik eens
niet weet hoe ik iets moet aanpakken, is
het heel makkelijk om een collega aan te
spreken, die helpen me meteen vooruit.
De bedoeling is om na een aantal jaar
zelf door te groeien tot projectleider. Eigenlijk is mijn job een ‘9 to 5’-job, maar
het is vaak geven en nemen: af en toe
dien je voor een bepaalde deadline eens
stevig door te werken, maar aan de andere kant zijn de werkuren heel flexibel
en kan je bv. wanneer je kinderen hebt, je
werkuren daarnaar plannen. De sfeer op
het werk zit ook goed: ik maakte al een
teambuilding mee (voor 2 dagen naar
Maastricht) en het bedrijf organiseerde
ook al 2 etentjes na het werk sinds ik er
ben. De omgang met de baas op kantoor verloopt heel los en de collega’s zijn
plezant! Ik denk dat ik hier al goed mijn
draai gevonden heb...
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Erasmus
Aag Helewaut

Aag Helewaut is student burgerlijk ingenieur bouwkunde en zit dit jaar in de
tweede Master. In het eerste semester
ging hij op Erasmus naar Thessaloniki in
Griekenland. Hier vind je een korte impressie van zijn fantastische ervaring.
“Epomeni stasi : Panepistimio Aristotelio
Thessalonikis, next stop : Aristotle university of Thessaloniki”. De deuren van
de bus gaan open en daar sta je dan voor
het eerst aan de universiteitscampus. Het
is eind september, je voelt de zon branden
in je gezicht en je bent blij dat je een korte broek hebt aangetrokken. Vooraleer je
de campus binnentreedt, overloop je nog
even wat je allemaal wil doen vandaag
: je registreren bij het Erasmus Office, je
aanmelden bij het secretariaat van de faculteit, de huur betalen van de dormitory
en jouw erasmuscoördinator ontmoeten.
Maar dat blijkt toch wel heel overmoedig
te zijn. Je bent immers in Griekenland en
dus moet je je aanpassen aan het zuiderse
ritme. Alle secretariaten zijn maar open
van 11u tot 13u en dus mag je al blij zijn
als je één ding geregeld krijgt. De eerste
dag sta je dus 2 uur te wachten in de rij
aan het Erasmus Office tot dat ze je zeggen

dat je morgen moet terugkeren omdat
hun ‘zware’ werkdag er opzit. Maar het
lange aanschuiven zorgt er wel voor dat je
meteen een tiental mensen leert kennen.
’s Avonds ontmoet je plotsklaps nog eens
80 andere erasmusstudenten wanneer je
aankomt op Efxinos Leschi, de grootste

dormitory van de universiteit en dus je
woonplaats voor de volgende maanden.
De dormitory is een beetje een aftands
gebouw, bestaande uit een mix van
single,double en triple rooms, gemeenschappelijke douches en toiletten op
iedere verdieping, een belachelijk kleine
studeerzaal en een prachtig balkon op
de bovenste verdieping waar iedereen ’s
avonds samenkomt om te chillen. Zelf lag
ik met een Spanjaard en een Slovaak op
een triple room. De sfeer in de dormitory
is ronduit geweldig en algauw groeien de
medebewoners uit tot je nieuwe familie
en vergeet je het thuisfront volledig. De
grootste troef van erasmus
blijft het feit dat je zoveel
mensen uit verschillende
landen leert kennen.
In Griekenland krijg je al
snel de indruk dat alles is
toegelaten en dat is ook
zo. Studenten roken in
de gang en eten in de les,
straathonden dwalen door
de
universiteitsgebouwen,
auto’s kunnen geparkeerd
worden op het voetpad en

28

snelheidsbeperkingen zijn niet van tel. De
lessen aan de unief beginnen steevast een
half uur te laat, als de professor al überhaupt opdaagt. Al is dat laatste geen probleem voor de erasmus-ingenieursstudent
aangezien alle lessen in het onverstaanbare Grieks worden gegeven. Er wordt dus
een speciale regeling getroffen waarbij je
mag grasduinen in hopen Engelstalige
boeken, projecten maakt, oefeningen oplost, papers schrijft en individuele meetings met professoren hebt. De professoren
zijn heel vriendelijk en altijd bereid om je
te helpen (als je ze kan vinden). Kortom,
wie nood heeft aan gestructureerde lessen
en duidelijke cursussen, hoeft niet naar
Griekenland te komen. Wie zelfstandig
dingen weet uit te spitten en soms wat onsamenhangende leerstof weet te verwerken, des te meer. Het grote voordeel is dat
je dus zelf je dag kan indelen en veel meer
kan genieten van de stad en haar omgeving.

scheut van onder andere Istanbul, Sofia
en Skopje en is het bijgevolg een goede
uitvalsbasis voor verschillende uitstapjes.
Zoals jullie wellicht wel weten, zijn ‘zotte
feestjes’ een terugkerend element in ieder
erasmusverhaal. Ook in Thessaloniki is
dat niet anders. Zes feestjes op een week
bijwonen, het is al snel geen uitzondering
meer. Je wordt gewoon meegezogen in die
kolk van uitbundige studenten die het ’s
nachts nodig achten om de stad onveilig te
maken. Iedere student beleeft er toch wel
avonturen waarvan hij hoopt dat zijn ouders het nooit te weten komen. In de hal
van de faculteit ingenieurswetenschappen wordt er iedere vrijdag een party
georganiseerd waarop honderden mensen
afkomen. Geen wonder dat de faculteit er
dan ook verloederd bijligt met gebroken
ruiten, kapot gestampte deuren en gaten
in de muur. Een feestje in de hal van de
Plateau, ik zie het bij ons nog niet snel gebeuren.

Waarschijnlijk hebbben velen onder jullie nog nooit gehoord van Thessaloniki.
Vandaar dat een kleine introductie zich
opdringt. Thessaloniki is een havenstad
in het noorden van Griekenland en tevens
de tweede grootste stad van het land met
zo’n 800 000 inwoners. Het is tevens het
culturele centrum van de streek Macedonië en telt verscheidene musea en theaters. Verder ligt Thessaloniki op een boog-

Erasmus in Thessaloniki is gewoonweg
een geweldige tijd en een levensveranderende ervaring. Vooraleer je het goed
beseft, sta je al weer met een beteuterd gezicht in Zaventem en kan het verwerken
van de post-erasmusdepressie beginnen.
Wie nog twijfelt om op erasmus te gaan,
hoeft het zeker niet te doen. Go for it! En
Thessaloniki is bij deze alvast een absolute
aanrader.
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Bouwkundige programma’s
Getest: bouwkundige programma’s
Een bouwkundig ingenieur wordt opgeleid om conceptueel te denken. Hierbij zal een
sterk analytisch brein nodig zijn om projecten tot een goed einde te brengen. Maar
toch dient de grijze massa af en toe een handje geholpen te worden. Ze zijn vaak goed
ingebed in de studiebureaus, maar zijn deze ook gekend bij studenten? We hebben de
drie meest gebruikte programma’s onder ingenieursstudenten getest.

Buildsoft-Diamonds

Reeds sinds 1989 ontwikkelt BuildSoft kwalitatief hoogstaande rekensoftware voor de bouwprofessional. BuildSoft levert oplossingen voor stabiliteits- en sterkteberekening die gedragen worden door een zeer intuïtieve interface.
Vanuit de kantoren in Merelbeke (bij Gent) kan BuildSoft
zijn klanten dan ook een ondersteuning aanbieden bij de
praktische toepassing van rekensoftware. Zowel studiebureaus, architecten als staal- en betonbouwbedrijven
maken gebruik van deze software.

De software die Buildsoft ontwikkelt, bestaat uit verschillende pakketten. Het meest volledige pakket is Diamonds,
een eindige elementenpakket voor de berekening van
allerlei soorten constructies: raamwerken, vloer en funderingsplaten, 3D staal-,hout- en betonconstructies. Zo kan je bijvoorbeeld automatisch een wapeningsschikking (langs- en dwarskrachtwapening) laten genereren voor
tal van elementen. In het deelpakket Linear Static Analyses kan men alle dwarskrachten,
langskrachten, buigende momenten, spanningen,… laten berekenen voor verscheidene
voorgedefinieerde belastingsgevallen volgens eerste en tweede orde. Tot slot kan men
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het geheel op aanschouwelijke wijze grafisch weergeven.

VOORDELEN:
• Zeer compleet pakket: mogelijkheid om staalconstructies, betonconstructies en gemengde constructies in te voeren en te berekenen;
• Duidelijke grafische interface: de postprocessor geeft op eenduidige manier bepaalde grootheden aan;
• Uitgebreide bibliotheek met voorgedefinieerde profielen aanwezig: vooral profielen
die in België heel vaak gebruikt worden;
• Nog meerdere pakketten beschikbaar: Powerframe, PowerConnect, Concrete
(Plus) en 1-2-Build;
• Helpdesk: goede en snelle interactie bij problemen tussen Buildsoft en uitvoerder.
NADELEN:
• Invoer vergt een zekere gewoonte om met het programma te werken;
• Voor snelle berekening is Diamonds te uitgebreid, de hoger vermelde deelprogramma’s kunnen gebruikt worden om een snelle berekening uit te voeren (bijvoorbeeld
Powerframe voor een eenvoudige staalstructuur).
VOOR STUDENTEN/DOCENTEN:
Surf naar http://www.buildsoft.eu/nl/students en vraag je gratis volledig functionele
licentie aan!

Scia Engineer

Al meer dan 35 jaar is Nemetschek Scia gespecialiseerd in geavanceerde berekeningen die overal ter wereld gebruikt worden.
Nemetschek Scia is overal aanwezig: de supermarkten waar je
inkopen doet, de bruggen waarover je rijdt, de tunnels die je
naar de andere kant van de berg brengen, de gebouwen waarin
je leeft en werkt en vele andere constructies. Het pakket dat we
onder de loep namen is Scia Engineer 2010.

Scia Engineer
is een grafische software-oplossing
voor het ontwerpen, berekenen en controleren van constructies conform de
geldende bouwnormen,en wordt toegepast in elk van de beschreven categorieën. Net als Diamonds is Scia Engineer
een eindig elementenpakket, dat via een
grafische processor de resultaten schematisch weergeeft. Speciaal aan Scia is
dat je over een Autodesign functie beschikt, die zorgt voor een optimalisatie
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van het ontwerp. Daarnaast heeft het programma een uitgebreide Detailer, waar de
uitvoeringsplannen eenvoudig geëxporteerd kunnen worden naar bijvoorbeeld Autocad bestanden. Ook hier is het mogelijk om tal van constructies te laten berekenen,
waaronder ook aluminiumconstructies. Dynamische analyses kunnen ook uitgevoerd
worden, ter bepaling van de eigenfrequenties bij harmonische belastingen, seismische
belasting, niet-uniforme demping en algemene tijdsafhankelijke lasten.
VOORDELEN:
• Zeer compleet pakket: verscheidene constructies in te voeren en verschillende
soorten analyses mogelijk;
• Zeer krachtige grafische interface: het ontwerpen van constructies kan zowel in
draad als volledig model;
• Internationaal programma: ook nationale normen buiten België beschikbaar;
• Schematische opbouw: invoer-randvoorwaarden-belastingen-resultaten-optimalisatie.
NADELEN:
• Een initiatie is noodzakelijk vanwege de complexiteit;
• Een goed bouwkundig inzicht is noodzakelijk.
VOOR STUDENTEN/DOCENTEN:
Beschikbaar op Athena en studentenlicentie te downloaden op http://www.scia-online.
com/nl/education.html

PPRasta

Tot slot kon dit programma niet ontbreken. Wellicht wordt het niet gebruikt in studiebureaus, maar menig bouwkundig student heeft hier al gebruik van gemaakt. Het programma werd ontwikkeld in 1996 door ir. Stijn Saelens, ir. Matthieu De Beule en Prof.
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Rudy Van Impe aan het Laboratorium
voor Modelonderzoek als afstudeerwerk.
Het programma heeft de bedoeling om de
studenten in de Bouwkunde iets meer bij te
brengen over de mogelijkheden die er zijn
met de hedendaagse computercodes. Het
programma heeft niet als doel commerciële
pakketten te evenaren, maar om studenten
wakker te schudden en kritisch te laten omgaan met computerprogramma’s.
Zoals de naam het zegt, is het programma gemaakt voor RAamwerken en STAven.
Er zijn verscheidene soorten analyse beschikbaar: statische analyse (volgens eerste en
tweede orde), dynamische analyse, bepalen van een invloedslijn en knikberekening.
De invoer van gegevens kan zeer snel en gemakkelijk gebeuren. Ook de identificatie
van de randvoorwaarden en
materiaaleigenschappen gebeurt op een eenduidige en
eenvoudige wijze. Voor een
snelle berekening van een
momentenlijn of doorbuigingslijn van staafconstructies
is het programma ten zeerste
aangewezen.
VOORDELEN:
• Gebruiksgemak: eenvoudig en snelle invoer van een staafconstructie;
• Eenduidig: men weet te allen tijde waar en wat men aan het berekenen is, hetgeen
in omvangrijke pakketten vaak niet zo voor de hand ligt.
NADELEN:
• Complexe structuren worden best niet geïmplementeerd in dit programma;
• Vrijwel enkel staalconstructies kunnen ingegeven worden.
• Geen “undo-functie” kan tot enorme ergernis leiden.
VOOR STUDENTEN/DOCENTEN:
PPRasta 5.0 is beschikbaar op Athena.
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Wolkenkrabbers
De wedloop om het hoogste gebouw van de wereld te hebben is niet nieuw. De laatste
eeuwen wil de mens almaar hoger en hoger bouwen voor de uitstraling en de prestige.
Ook de extra publiciteit speelt een rol. Pas op het einde van de 19de eeuw begon men
echt vooruitgang te boeken in de hoogbouw. Voordien moesten de muren het volle gewicht van het gebouw op zich nemen terwijl men vanaf dan gebruik begon te maken
van staalskeletten. Dankzij verschillende uitvindingen, waaronder enkele door bouwkundige ingenieurs, zoals liften, gewapend beton en waterpompen kan men vanaf
dan gemakkelijker hoger bouwen.

Begin 20ste eeuw

De wedloop vond in het begin van de 20
eeuw vooral plaats in New York. Het New
Yorkse Flatiron gebouw was in 1902 een
van de hoogste gebouwen van de stad. Met
zijn 87 m werd het wel nog overtroffen
door de Philadelphia City Hall, maar toch
geldt het als een bakermat van de mogelijkheden om fantastische bouwwerken op
een kleine oppervlakte te bouwen. De
opvallende driehoekige vorm is
vandaag nog altijd een herkenbaar
beeld in de New
Yorkse straten en
nog steeds een
toeristische trekpleister. Het eerste gebouw dat
boven de 200 meter “uittorende” is
de Met Life Tower
in New York. In
1909 werd het afgewerkt op een
hoogte van 213
meter. Het bleef
echter maar enkele jaren de top
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ste

van de wereld want in 1913 reikte het
Woolworth gebouw na afwerking 241 m
hoog. Dit gebouw mocht de eer van ‘de
grootste’ ruim 17 jaar houden. Met Woolworth werd de eerste golf van bouwconstructies afgesloten.

Tweede golf van bouwwerken

Het einde van de jaren 20,
de roaring twenties, was er
een economische boom die
uiteindelijk zou eindigen
met een beurscrash in 1929.
Maar de economische
vooruitgang zorgde ervoor
dat verschillende prachtige
bouwprojecten werden uitgetekend die in het begin
van de jaren 30 vervolledigd zouden worden. 40
Wall Street was zo het eerste gebouw dat Woolworth
overtrof. Deze kanjer werd
uiteindelijk bijna 283 m
hoog. Dit was oorspronkelijk niet de bedoeling, maar
door de bouw van het Chrysler gebouw
dat net wat hoger zou worden, paste men
de plannen aan. Zo werd 40 Wall Street
een halve meter hoger. Dit record werd

op zijn beurt nogmaals overtroffen door
het Chrysler gebouw doordat de architect een 38 m hoge spits liet plaatsen om
zo het record veilig te stellen. Het gebouw
was dan 319 m hoog, maar lang bleef ook
dit liedje niet duren. Amper 11 maanden
na de afwerking van de spits werd het record alweer verbroken, ditmaal door het
tegenwoordig wereldberoemde Empire
State gebouw. Dit gebouw brak met zijn
381 m gigantisch veel records, het was
onder andere het eerste gebouw met 100
verdiepingen. Het werd een symbool
voor de drang naar hoge gebouwen.
Het Empire State Building bleef 40 jaar
het hoogste gebouw van de wereld.

Jaren 70

Het toppunt was met het Empire State
gebouw bereikt, toch voor die tijd. Het
duurde vele jaren voor men diep genoeg in de portefeuille wou tasten om
het record te verbeteren. In de jaren
70 was het zover. De twee torens
van het World Trade Center verbrijzelden het record: de hoogste van
de twee was 417 m hoog. Dit bleef
zo tot 11 september 2001, toen de
torens zelf verbrijzeld werden door
die vliegtuigen, weet u nog? Intussen
hadden ze de eer om de hoogste van
de wereld te zijn al moeten doorgeven. In 1973 was er een nieuwe
aanvoerder van het lijstje, de Willis Tower in Chicago, beter gekend
als de vroegere Sears Tower. Dit
was het eerste gebouw buiten New
York dat het hoogste ter wereld
werd in ruim 60 jaar tijd. Het staat
met zijn 442 m hoogte nog altijd in de top 10 van de huidige
hoogste gebouwen ter wereld.
Wie zijn opvolger is hangt af van
de definitie van de hoogte van
een gebouw. Zo rekenen sommigen de spitsen, waar de mensen

niet in kunnen, niet mee , terwijl anderen
dat dan weer wel doen.

21ste eeuw

In 1998 werden de Petronas torens 452 m
hoog, met spits inbegrepen. Zonder spits
378 m en daar begint de discussie al. Maar
vast staat dat de Taipei 101 in 2004 met
zijn 509 m alle vorige records overtrof.
Dit gebouw werd bovendien gebouwd in
een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn er tal van technologische snufjes
in het gebouw toegepast. Zo is een gigantische massa in de top van het gebouw geplaatst om trillingen te dempen.
Het gebouw barst van de interessante
technologieën voor een bouwkundig
of werktuigkundig ingenieur! Maar
ook zijn record werd ondertussen alweer verbroken. In 2010 opende de
Burj Khalifa, toen nog gekend als de
Burj Dubai. Dit gebouw reikt maar
liefst 828 m boven het maaiveld. Een
ongelooflijke prestatie van onder andere de constructiegroep BESIX, een
van de hoofdsponsors van Poutrix.
De bouw van deze gigant voorspelt
dat er in de toekomst misschien wel
mogelijkheden zullen zijn om de
magische grens van de 1000 m te
bereiken. En misschien zal jij daar
wel aan helpen bouwen!
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River 21
Dit semester werd de cursus River 21
opnieuw georganiseerd voor de derde
bachelors bouwkunde. Van 13 tot 25
maart werden we ondergedompeld in
een tot dan toe, achteraf bekeken, voor
ons onbekend terrein: het Scheldebekken.
Georganiseerd door de Ugent, UA en Université de Lille beloofde het een interessante ervaring te worden.
’s Zondags vertrokken we naar Lille om
dezelfde avond al een rondleiding te krijgen door onze Franse medestudenten in
hun prachtige stad. De groepssfeer zat er
snel in toen ze ons trakteerden op diverse
bieren en trappisten, waarvan de meeste
Belgisch kleurden; waarlijk de snelste weg
naar het hart van de Vlaming! Een traditie die standhield tot de laatste avond,
natuurlijk met mate want er was ook werk
aan de orde.
De eerste week gingen we op excursie
van bron tot monding en werden kritieke
punten betreffende waterbeheer en alles
daarrond blootgelegd. Het weer was zalig
en er was altijd wel een gaatje om daar ten
volste van te kunnen genieten. We sloten
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de week af met een boottocht van Dendermonde naar de havenstad Antwerpen
waar we de komende week zouden verblijven.
Week twee stond in het teken van visievorming. We kregen de opdracht een
scenario op te stellen voor het jaar 2100,
toegepast op het Scheldebekken. Waterschaarste, zeespiegelstijging, demografische groei zijn slechs een paar aspecten
die aan bod komen... Oplossingen voor
dergelijke problemen waren ook in de
opdracht vervat. Verdeeld in 4 groepen,
opgebouwd uit verschillende studierichtingen (ingenieurs, biologen, geologen en
milieukundigen) werden we sterk geconfronteerd met de realiteit: meningen verschilden sterk en samenwerking tussen

verschillende instanties met andere prioriteiten is best een moeilijk gegeven. Doch
leverde dit ook cruciale visies op en leerrijke discussies, mits vele toegevingen kwamen
we allen tot een goed scenario het ene al gedurfder en technologischer dan het ander.
Dus voor degenen die de kans krijgen om deel te nemen aan een volgende editie: het is
echt een leerrijke en ontspannende ervaring die bovendien volkomen gesubsidieerd is
door de Ugent. Alsook krijg je voor die twee weken gemiste lessen wel een beloning nl.
drie studiepunten voor het vak ‘Waterbeheer en leefmilieu’. Conclusie: gewoon doen!
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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 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 bouwonderneming en actief in vrijwel alle takken 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 werken. 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 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.
SBE gerenommeerd Belgisch studiebureau met ook
heel wat internationale projecten. Zo is SBE ondermeer betrokken bij de uitwerking 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 staalconstructies.

38

CFE is een multidisciplinaire groep die actief is in de
sector van PPS-concessies, bouw, vastgoed, marine engineering en multitechnieken. De groep is aanwezig in België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Als groep
van verschillende bedrijven hebben wij ook de grote troef
steeds carrièremogelijkheden te kunnen bieden.
Aertssen is één van de toonaangevende bedrijven in grondverzet. Hierbij zijn ze met succes gediversifieerd in weg –en
waterbouw, sanerings- en recyclage activiteiten.
Zo waren ze betrokken bij het uitgraven van
het centraal Station Antwerpen en hebben ze
meegewerkt aan de Liefkenshoekspoortunnel en
het Deurganckdok. Hun motto: “People, power and passion
to build on”
De Artes Group bestaat uit drie zusterondernemingen waaronder de algemene bouwondernemingen
Depret en Roegiers. Zij zijn actief in de waterbouwkunde (windmolenpark ELDEPASCO te Zeebrugge
en Van Caewelaartsluis), de burgerlijke bouwkunde
(TGV-station Antwerpen-Centraal) en de privé-sector (luchtvaartopleidingscentrum te Oostende). Bij de
Artes Group staat tevredenheid van de bouwheer en
de vakbekwaamheid van hun medewerkers centraal.
De bouwgroep Willy Naessens is een onderneming gespecialiseerd in de bouw van KMO-gebouwen, logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren, ... In globo kan gesteld worden dat de
bouwgroep Willy Naessens model staat voor het perfecte bouwsysteem, zowel structureel als esthetisch
en dit voor bijna elke toepassing. Bij zijn projecten
voert Willy Naessens alles uit in eigen beheer, van studiedienst
en productie tot eigen transport en montage, hetgeen zich weerspiegelt in de reeds meer dan 7000 realisaties.
FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindustrie.
Haar 80 lidbedrijven – verspreid over 110 productiezetels –
nemen 85 % van de omzet van de sector voor hun rekening.
FEBE wil het standpunt 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.
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Raadsels • Raad
Aangezien de raadselronde op de poutrix-quiz met laaiend enthousiasme werd onthaald , hebben we er nog enkele bijgezocht zodat jullie ook nu weer weten wat gedaan.
Stuur je oplossingen en denkwijze door naar raadsels@poutrix.be en maak kans op 2
filmtickets!

Raadsel 1:

Raadsel 2:

We noemen een getal typisch als het gelijk is aan de som van zijn cijfers, vermeerderd
met het product van zijn cijfers. Zo is 39 = 3 + 9 + 3∙9 typisch en 40 ≠ 4 + 0 + 4∙0 niet.
Bepaal alle typische natuurlijke getallen met drie cijfers.
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dsels • Raadsels
Raadsel 3:

Omdat het niet allemaal wiskundige raadsels moeten zijn, plaatsen we er ook eens een
bouwkundig getinte woordzoeker tussen. Zoek de volgende woorden: Poutrix, Asysto,
Eiffage, Willy, Naessens, Aertssen, Artesgroup, BESIX, DEME, CFE, SBE, FEBE, bouwkunde, ingenieur, constructie, aardbeving, tsunami, khalifa en dwarswapening.

Raadsel 4:

We schrijven op elk vlak van een kubus een natuurlijk getal verschillend van nul. (Dit
mogen allemaal verschillende getallen zijn.) In elk hoekpunt berekenen we het product
van de getallen die op de drie zijvlakken staan die in dat hoekpunt tesamen komen.
De som van al deze producten is gelijk aan 1001. Bepaal de som van de getallen op de
zijvlakken.
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Ready to design?
VK is actief in vier marktsegmenten: Healthcare, Buildings, Industry en Infrastructure. We bieden onze Healthcare-klanten
een totaalpakket onder één dak: masterplanning, architectuur, engineering, interieur en landscaping. Vastgoedontwikkelaars, architecten, industriële klanten en overheden doen beroep op VK voor engineering van gebouwen, industriële
faciliteiten en infrastructuurprojecten. Daarbij is duurzaam bouwen voor ons een topprioriteit.
VK heeft vestigingen in Brussel, Merelbeke, Brugge en Roeselare. In het kader van onze internationale plannen, zijn we ook
steeds op zoek naar Vietnamees en Russisch sprekende ingenieurs.
Mail mevr. Martine Decock via martine.d@vkgroup.be of bel naar +32 474 99 63 15. We ontvangen ook graag spontaan
je cv.

Meer info op: www.vkgroup.be/careers
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oplossingen raadsels Poutrix 5.1
Hieronder staan de oplossingen van de raadsels uit Poutrix 5.1
Alvast proficiat aan Matthias Van Campen: uit de talrijke inzendingen, was zijn oplossing de beste.
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

Cruciaal in de oplossing is het identificeren van Willekeur. We beschouwen daarom de
volgende vraag:
Als ik u zou vragen of één plus één twee is, zou u dan ‘dah’ antwoorden? Als we deze
vraag stellen aan Waar of Vals, dan krijgen we als antwoord altijd ‘dah’. (Dit is eenvoudig zelf na te gaan door alle mogelijkheden uit te proberen). Analoog zal de vraag:
Als ik u zou vragen of één plus één drie is, zou u dan ‘dah’ antwoorden? altijd ‘nah’ als
antwoord opleveren als de student waaraan het gevraagd is Vals of Waar is.
Als we dit gebruiken, is een mogelijke oplossing:
Vraag aan student Y: “Als ik jou zou vragen ‘Is X Willekeur?’, zou je dan ‘dah’ antwoorden?”. Als Y ‘dah’ antwoordt, dan is ofwel Y zelf Willekeur, ofwel is X Willekeur.
In beide gevallen is Z dus niet Willekeur. Als Y ‘nah’ antwoordt, dan is ofwel Y ofwel
Z Willekeur, en dus is X zeker niet Willekeur. Vraag nu aan de student die zeker niet
Willekeur is het volgende: “Als ik u zou vragen: ‘Bent u Waar?’, zou u dan ‘dah’ antwoorden?” Als het antwoord ‘dah’ is, is deze student Waar. Als het antwoord ‘nah’ is,
dan is deze student Vals. Vraag aan dezelfde student “Als ik u zou vragen ‘Is Y Willekeur’, zou u dan ‘dah’ antwoorden?” Als het antwoord ‘dah’ is, is Y willekeur. Anders is
de student waartegen je nog niet hebt gesproken Willekeur. Nu weet je dus de identiteit
van Willekeur van of Vals of Waar, maar dus ook de identiteit van de laatste (door
eliminatie!).

Raadsel 2

De oplossing is: x = 4 en y = 13. Voor een volledige uitwerking verwijzen we naar http://
nl.wikipedia.org/wiki/Onmogelijke_Puzzel.

Raadsel 3

Bij het maken van een tekening waarbij we de 6 punten zo kiezen dat in geen enkel punt
van de cirkelschijf 3 lijnen samenkomen, zien we dat de cirkel slechts in 31 gebieden
kan verdeeld worden. Laat je hier niet misleiden door de aantrekkelijke formule . Kan
je een reden vinden waarom die formule zou gelden? Niet dus, want de formule is zelfs
verkeerd. Een goede formule afleiden is echter zeer moeilijk. Het beste wat je kan doen
is enkele tekeningen maken, en gebieden tellen. Je zal merken dat je nooit meer dan 31
gebieden kan krijgen.
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BIG ACHIEV

CFE, één van de grootste Belgische beursgenoteerde
bouwondernemingen met aanverwante diensten, is na
130 jaar nog steeds groeiend (méér dan 1,7 miljard euro
omzet en ruim 5500 medewerkers).
De groep is actief in alle domeinen van de bouw:
industrie- en utiliteitsbouw, burgerlijke bouwkunde
en wegen, vastgoedontwikkeling en -beheer, PPSconcessies, algemene elektriciteitswerken, plaatsing
van bovenleidingen en seininrichting, montage-activiteiten en baggeren.
Als gediversifieerde Belgische bouwgroep zijn wij
steeds op zoek naar gepassioneerde proactieve medewerkers die samen met hun projectteam/collega’s de
technische uitdagingen van vandaag tot innoverende
bouwprojecten omzetten. Veilig werken, aandacht voor
de klant, rentabiliteit van onze projecten, interne mobiliteit, goede werksfeer en wederzijds vertrouwen zijn
fundamentele bouwstenen van onze groep.

De GROEP CFE zoekt enthousiaste
medewerkers m/v:
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> PROJECTLEIDE

> WERFLEIDERS
> CALCULATORS

> PROJECTINGEN

> INGENIEURS EL

Uitgebreide funct

building the future t

VEMENTS REQUIRE GREAT (WO)MEN

ERS

> WERKVOORBEREIDERS

S

> INGENIEURS STUDIEBUREAU
> TECHNICAL MANAGER PPP
> EXPATRIATES VOOR ONZE

NIEURS

LEKTROMECHANICA

INTERNATIONALE PROJECTEN

tieomschrijvingen en solliciteren op

together

www.cfe.be

BOUW: • AMART • BAGECI • BPC • CFE Brabant • CFE Contracting & Engineering (RO) • CFE
EcoTech • CFE Hungary • CFE International • CFE Middle East • CFE Nederland • CFE Polska
• CFE Slovakia • CFE Tchad • CFE Tunisie • CLE • GEKA • MBG • Groep TERRYN • Aannemingen
Van Wellen. VASTGOED: • BPI • BPI Polska • Construction Management • Construction Management Tunisie • CFE Immo • CLi • Sogesmaint-CBRE • Sogesmaint-CBRE Luxembourg. MULTITECHNIEKEN: • Be.Maintenance • Druart • ENGEMA Rail - Montage - Lignes • Nizet Entreprise
• Prodfroid • Stevens • Multi-Techniek Van de Maele • Vanderhoydoncks • VMA • VMA Slovakia
• Voltis. BAGGEREN EN MILIEU: • DEME (50%). PPS-CONCESSIES: • Rent-a-port.
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