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 Gratis BuildSoft rekensoftware!

GRATIS en legaal gebruik van  
alle BuildSoft software voor alle 
studenten! 
Diamonds,  PowerConnect,  
PowerFrame,  ConCrete  en 
1•2•Build!
Van 1 september 2011 tot en met  
31 augustus 2012!
Vo l l ed ige  ve r s i es  -  geen  
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: 
studenten@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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Verantwoordelijke uitgever: 
Poutrix

Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde
www.poutrix.be - info@poutrix.be

Voorwoord
Beste lezer,

Na het vieren van ons vijfjarig bestaan in 2010-2011 en alle activiteiten 
die in dit kader georganiseerd werden, hebben we besloten te proberen 
om alles dit jaar nog te overtreffen. Poutrix is stilaan tot een vaste 
waarde aan het uitgroeien als een link tussen studenten en bouwkun-
dige bedrijven en de toekomst ziet er bijlange niet slecht uit.

Mijn eerste kennismaking met Poutrix was een werfbezoek aan het 
station Gent Sint-Pieters in 2008. Ik was dadelijk verkocht door de interessante werf 
en de fascinerende constructies die op poten gezet werden en waar ik toen nog zoveel 
over kon bijleren. Dit jaar hebben we in de openingsweek de werf nogmaals bezocht. 
Dat het opnieuw een succes ging worden, werd meteen duidelijk bij de inschrijvingen. 
De 45 plaatsen waren na één dag volzet. Ook op de andere activiteiten tijdens de open-
ingsweek waren zowat alle studenten uit de bouwkunde vertegenwoordigd en wij zijn 
dan ook fier dat jullie onze gratis ontbijtkoeken en bowlingspelletjes zo appreciëren.

Dat Poutrix aan het groeien is, kan je ook merken aan de bouwkundebeurs. Deze 
barstte dit jaar uit zijn voegen met meer dan 100 studenten en 16 aanwezige bedrijven. 
De Handelsbeurs werd door iedereen als een ideale en professionele locatie beschouwd 
en ook over de lekkere catering was iedereen het eens. Het is ons doel om volgend jaar 
een evenement uit te bouwen dat nog meer studenten en bedrijven kan aanspreken zo-
dat de beurs voor alle studenten een stap naar de toekomst kan betekenen.

Dit semester trok Poutrix niet alleen op tweedaagse naar Rotterdam voor de CEDA 
Dredging Days, maar ook nog eens twee dagen naar Parijs. Verder waren er nog enkele 
andere fantastische activiteiten en daarover kom je in dit boekje alles te weten! Maar 
naast verslagen van onze evenementen zijn er natuurlijk ook weer enkele interessante 
interviews. Voor deze editie hebben we professor Ronny Verhoeven en Robby Caspeele 
op de rooster gelegd. We kregen ook de kans om Mathieu Holvoet die bij DEME werkt 
te interviewen.

Ik zou ten slotte graag nog het Poutrix-team bedanken. Ze leveren allemaal hun be-
tonblokje bij om de brug te bouwen tussen studenten en bedrijven door fantastische 
activiteiten te plannen en daarvoor ben ik ze ongelooflijk dankbaar! Samen zullen we 
ervoor zorgen dat ook het tweede se-
mester een periode wordt om niet te 
vergeten! 

Veel leesplezier, 

Laurens Aelvoet 
Voorzitter Poutrix 2011-2012
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Voorbije  activiteiten  (2011)
De openingsweek

De zesde editie van de Poutrix-opening-
sweek was, zoals verwacht, weer zeer ges-
laagd. 

Openingsontbijt
De maandag gingen we meteen van start 

met een uitgebreid en le-
kker ontbijtje, want met 
een lege maag kunnen de 
masterstudenten natu-
urlijk niet naar de les 
gaan! Er was een varia-
tie lekkere boterkoeken 
voorzien alsook heer-
lijk fris fruitsap en 
warme chocomelk. 
Ook dinsdag 

was het ontbijt voor de 
bachelorstudenten een succes, we 
hebben zelfs professor Taerwe een 
boterkoekje zien opsmullen!

Werfbezoek

Maandagavond stond het werfbezoek 
van het project Gent-Sint-Pieters op het 
programma. Er werd gestart met een al-
gemene presentatie van het project. Hier 
kregen we te horen hoe ver het project al 
gevorderd is en wat er nog allemaal op de 
planning staat. De voorbereidende werk-
en zijn gestart in 2007, maar het volledige 
project zal waarschijnlijk pas afgerond 
zijn in 2024. Na deze uiteenzetting gaf 
een projectingenieur van Eurostation een 
meer technische uitleg over de werf. Hij 
lichtte alle gebruikte technieken toe, zoals 
bijvoorbeeld de verschillende beschoei-
ingstechnieken en legde ook uit waarom 
de damplanken aan de achterkant van 
het station niet allemaal even diep in de 

grond zitten. Dit komt omdat er 
een kleine kleilens aanwezig is in 
de grond, die door de bemaling is 
uitgedroogd. Niemand had deze 
kleilaag voorzien en de kracht die 
nodig was om de damplanken tot 
op de benodigde diepte te brengen, 
was dus veel te groot. Ook deed 
hij de fasering van het project uit 
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Voorbije  activiteiten  (2011)

de doeken. Het project Gent Sint-Pieters 
valt namelijk uiteen in verschillende deel-
projecten waarvan sommige tegelijkertijd 
uitgevoerd worden. In bepaalde zones 
moeten de fasen elkaar in een strikte tim-
ing opvolgen om het gebruik en de be-
woonbaarheid van de stationsomgeving 
te vrijwaren. Terwijl de eerste tien sporen 
nog in gebruik zijn, zullen de eerste geluk-
kigen reeds op hun vertraagde trein kun-
nen wachten op het gloednieuwe perron 
van spoor twaalf! Het was zeer interes-
sant te horen hoe men zo’n omvangrijk 
en ingewikkeld project kan uitvoeren met 
zoveel verschillende aannemers op zo’n 
kleine plaats. Na de presentatie kregen we 
nog een rondleiding op de werf, gevolgd 
door een natje en een droogje.

BBQ
Woensdag bleef de regen over het al-
gemeen gelukkig weg waardoor ook de 
tweede Poutrix-BBQ een uitverkocht suc-
ces was. Groentjes, drank en vlees… alles 
was rijkelijk voorzien. Zelfs entertainment 
ontbrak niet! Door mee te spelen (en te 
winnen) met de reuze-jenga en het trek-
touw, maakte je kans op een cinematicket. 
Enkele overijverige bestuursleden konden 
het natuurlijk niet laten om zelf hun ex-
centrieke constructies te bouwen!

BOUWling
Donderdag was er dan de befaamde Pou-
trix BOUWling. Poutrix trakteerde de 
ingeschreven bouwkundestudenten op 
twee spelletjes en een consumptie. De 
competitie was groot en de sfeer zat goed. 
Gelukkig worden er geen herexamens 
uitgedeeld voor in de goot smijten, want 
sommigen zouden een drukke tweede zit 
beleven. De één scoorde de ene strike na 
de andere waardoor de ander dan maar 
troost zocht in zijn gratis consumptie. 
Iedereen content!
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CEDA Dredging days
Op 10 en 11 november trok Poutrix met 8 studenten naar Rotterdam om twee dagen 
ondergedompeld te worden in de wondere wereld van de baggerindustrie. Daar vonden 
de CEDA Dredging Days plaats, een conferentie van professionals en experts van over 
de hele wereld die de nieuwe baggertechnologie en projecten kwamen promoten.

Om deel te nemen moest een motivatiebrief opgesteld worden en normaal gezien 
konden slechts 3 tot 5 studenten deelnemen. Dankzij professor De Rouck werd dit 
aantal opgedreven naar 8 zodat alle kandidaten konden meegaan naar Rotterdam. De 
conferentie bestond uit 2 zalen: de Conference Room en de Exhibition Room. In de 
Conference Room werden lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen zoals 
diepzeemijnbouw, baggerpluimen, getijgolven en zoveel meer. Deze lezingen werden 
afgewisseld met een koffie- en theepauze in de Exhibition Room. In deze tweede zaal 
stonden een twintigtal standjes van bedrijven die er hun producten konden promoten. 

Het aanbod aan bedrijven was zeer uiteenlopend. Producenten stelden er hun kunst-
stofmaterialen van boeien en pijpleidingen voor. Scheepsbouwers en cutterontwerpers 
konden er natuurlijk niet ontbreken, maar er waren ook bedrijven die meetapparatuur 
ontwerpen om stroomsnelheden en sedimentatie op te meten. Ook de grote aannemers 
bleven niet weg: DEME en Van Oord uit Nederland vertegenwoordigden deze sector.

Tijdens de eerste uren waren sommige studenten nog wat onwennig tussen alle ex-
perts en bedrijfsmensen in pak, maar na de lunch kwamen de tongen los en werd er 
lustig gediscussieerd en de eerste contacten werden gelegd. Na een hele dag lezingen en 
gesprekken was iedereen dan weer volledig mee over het reilen en zeilen in de baggerw-
ereld en gingen we op zoek naar een restaurant om op het gemak nog wat na te praten. 
Als afsluiter van de eerste dag werd nog iets gedronken in de hostel waar we die nacht 
verbleven en bekeken we wat er de volgende dag op het programma stond.

De tweede dag verliep gelijkaardig met afwisseling tussen interessante lezingen over 
pijpleidingen op de bodem van de oceaan over honderden kilometers en ook wel wat 
‘minder interessante’ lezingen van minder enthousiaste sprekers. Uiteindelijk leerden 
we allemaal toch heel wat bij en was er de mogelijkheid om contacten te leggen met alle 
soorten mensen voor stages, thesis of eventueel zelfs jobaanbiedingen. 

De Dredging Days waren een echte aanrader voor studenten met interesse voor de wa-
terbouwkunde; als je meer interesse hebt voor constructie is de Concrete Day zeker een 
aanrader: deze gaat dit jaar door op 8 december en verloopt vrij gelijkaardig, maar gaat 
volledig over beton. Vanwege de hoge kostprijs is het aantal plaatsen beperkt: er snel bij 
zijn is dus de boodschap!
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Werfbezoek: Denys
Woensdag 26 oktober trokken we met een 
overvolle bus naar Dilbeek, waar een pro-
ject van Denys aan de gang was in kader 
van het GEN-project.

Denys is een multispecialistische bouw-
groep met een duizendtal werknemers. Ze 
zijn actief over de hele wereld en bestaan 
al sinds 1923. In december 2000 werd de 
groep DENYS overgenomen door Johan 
Van Wassenhove. Zo kwam de onderne-
ming na enkele jaren terug in Belgische 
handen. Ze specialiseren zich op vijf vlak-
ken: 35% pijpleidingen & kabels, 20% tun-
nelling & drilling, 20% collectoren & wa-
terleidingen, 15% gebouwen & burgerlijke 
bouwkunde en tenslotte 10 % renovatie, 
restauratie & speciale technieken.

Het project in Dilbeek valt onder het ge-
deelte burgerlijke bouwkunde. De werf is 
ruim 7 km lang. Denys is er bezig de spor-
en te ontdubbelen en de infrastructuur 
aan te passen om dit mogelijk te maken. 
Zo moeten ze enkele bruggen voorzien 
van nieuwe pijlers, oudere bruggen verste-
vigen, nieuwe bruggen bouwen, de grond-
stabiliteit verzekeren, enzovoort. 

De namiddag ging van start met een pre-
sentatie van de CEO Johan Van Wassen-
hove die op excentrieke wijze de werking 
van Denys toelichtte en uitleg gaf bij ver-
schillende spectaculaire projecten waar 
het bedrijf mee bezig is. Na het tegensput-
teren van de projector: “Is er een ingenieur 
in de zaal?”, gaven de projectleiders Davy 
Van Praet en Frank Ranschaert uitleg bij 
de verschillende werken die ze al voltooid 
hadden en die nog gepland stonden. Ver-
volgens trokken we vol goede moed voor 
een lange tocht langs de spoorwegen om 

alle technische details van de uitvoering 
van dichtbij op te volgen. De wandeltocht 
kan samengevat worden met volgende 
woorden: boeiende uitleg, imposante 
kunstwerken en vooral véél modder. Zij 
die hun stevige schoenen niet bijhadden 
omdat ze te hoog op de kast stonden, heb-
ben daar snel spijt van gekregen.

Als afsluiter trakteerde Poutrix de deelne-
mers nog op een frietje in Zwijnaarde en 
werd er nog levendig nagepraat over de 
leerrijke namiddag.



10

Bouwkundebeurs

Om 18.00u werden de studenten en aan-
wezige bedrijven verwelkomd met de tra-
ditionele speech van de voorzitter. Hierin 
schetste Laurens het ontstaan en doel van 
de bouwkundebeurs. “Wat 3 jaar geleden 
begon met 6 sponsors in de terminal, is 
nu uitgegroeid tot een volwaardige beurs 
met maar liefst 16 sponsors. Op maar 
liefst 1 dag waren alle inschrijvingen bin-
nengelopen en was de beurs volzet” klonk 
het. Na deze woorden nam de vicevoorzit-
ter het woord en deze introduceerde de 
eerste bedrijven. Elk bedrijf schetste ge-
durende vijf minuten hun bedrijfsprofiel. 
Hierna werden de aanwezigen opgedeeld 
in groepen en naar bedrijven toegestuurd 
voor een informele babbel. 

Ook kon iedereen ondertussen genieten 
van de walking dinner. De gesmaakte 
voorgerechtjes werden in een mum van 
tijd verorberd. Ook de gesprekken tus-
sen de studenten en aanwezige bedrijven 
waren interessant. Zo hoorden we: “Hier 
ligt de kracht van de bouwkundebeurs, 
een leuke locatie, een informele en en-
thousiaste babbel met de bedrijven en 
bovendien de mogelijkheid om een poten-
tiële job of stage te bekomen”. 

Op maandag 7 november stond voor 
menig Poutrix-lid één van de belangrijk-
ste activiteiten klaar: de bouwkundebeurs. 
Dit jaar vond deze plaats in de handels-
beurs, in hartje Gent. Een impressie van 
een leerrijke en gesmaakte avond.
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Na een uurtje rondwandelen, werd deel 
2 van de presentaties ingeleid. Ook nu 
werd duidelijk waar elk bedrijf voor stond 
en werden vaak enkele projecten voorg-
esteld. Daarna konden de studenten ken-
nismaken met de andere bedrijven via 
het doorschuifsysteem. Ook werden de 
hoofdgerechtjes geserveerd: een pasta 
met spinazie, ricotta en maangedroogde 
tomaatjes en een wok van kip met kro-
kante groentjes. 

Het verdere verloop van de beurs was 
analoog als de vorige: nog een blok met 
presentaties, waarna de finale babbel met 
de bedrijven plaatsvond. Ook het enorme 
dessertbuffet werd alom gesmaakt! Om 11 
uur sloot de vicevoorzitter de beurs af met 
de aanwezige studenten en de bedrijven te 
bedanken. Ook polsten we naar de reac-
ties van studenten en bedrijven en deze 
bleken vrijwel allemaal positief te zijn. We 
kunnen dus trots zijn op een geslaagde 
bouwkundebeurs!
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2-daagse: Parijs
Het is ondertussen een traditie geworden 
en dit jaar is het dus niet anders. Halfweg 
het eerste semester zorgt Poutrix voor 
ontspanning door er twee dagen tussenuit 
te trekken voor enkele bouwkundige ac-
tiviteiten met een vleugje cultuur. Na twee 
jaar op rij bij onze noorderburen in Ned-
erland langs te gaan, werd het tijd om onze 
horizonten te verruimen. Dit jaar trokken 
we richting het zuiden, meer gedetailleerd 
naar Parijs. 

Maandagochtend 14 november, 8 uur. Een 
dertigtal bouwkundestudenten staan vol 
ongeduld te wachten aan de Plateau tot 
ze op de bus kunnen richting Parijs. Ti-
jdens de vier uur durende trip dwalen de 
gedachten reeds af naar al het leuks dat 
hen te wachten staat in de hoofdstad van 
Frankrijk. Er is immers een goed gevuld 
programma gepland waarbij bouwkun-
dige activiteiten en vrije momenten zich 
mooi afwisselen.

Rond de middag kwamen we aan op onze 
eerste stopplaats: La Défense, de kan-
torenwijk van Parijs vol spectaculaire to-
rens. Na ons eerst tegoed te doen aan een 
middagmaal ontmoetten we onze gids 
onder de Grand Arche: de moderne versie 
van de Arc De Triomphe. Zij leidde ons 
gedurende een twee uur durende tocht 
rond in deze peervormige zakenwijk. Ze 

vertelde over het ontstaan van de wijk en 
over het ontwerp en de opbouw van de 
verschillende kantoorblokken. We gingen 
een kijkje nemen in het winkelcentrum en 
in de kerk van La Défense. Tevens liepen 
we even door één van de kantoorblokken. 
Hier moesten we echter snel weer weg want 
‘the guard was coming’. Enkele plezan-
teriken slaagden er toch in om deze heer 
om de tuin te leiden. Tot slot bezochten 
we het museum van La Défense. Hier za-
gen we verschillende maquettes met de 
wolkenkrabbers en hun inplanting in dit 
zakencentrum.

Na deze rondleiding hadden we een uurtje 
vrij om dit deeltje Parijs te verkennen. 
Sommigen trokken het winkelcentrum in, 
terwijl anderen liever een warme chocola-
demelk of koffie gingen drinken. Na deze 
korte pauze was het tijd voor de volgende 
activiteit: het bezoek aan de Carpe Diem 
toren, één van de meest recente projecten 
van Besix. Hier kregen we eerste uitleg 
over de opbouw van de toren en de uitvo-
ering die hiermee gepaard gaat. De Carpe 
Diem toren heeft twee rechte en twee af-
geschuinde gevels en zal uiteindelijk 35 
verdiepingen tellen, met een totale hoogte 
van 162m. De duur van het project is 31 
maanden. Momenteel is de hoogte on-
geveer 60 meter en wordt er gewerkt aan 
een tempo van één verdieping per week, 
wat een enorme tijdsdruk met zich mee-
brengt. Na deze algemene uitleg was het 
tijd om de werfschoenen aan te trekken 
en de helmen op te zetten, want we gingen 
de werf op. Door enkele werfleiders kre-
gen we een uitgebreide rondleiding van de 
kelders tot de bovenste verdieping waarop 
ze op dat moment aan het werken waren. 
We mochten zelfs een kijkje nemen in de 
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glijbekistingen. Niet voor mensen met 
hoogtevrees, maar wel een prachtig zicht 
op Paris by night.

Van dit razend interessant werfbezoek 
had iedereen natuurlijk honger gekregen. 
Na een lekker avondmaal trokken we naar 
onze verblijfplaats in de buurt van Mont-
martre om onze bagage af te zetten en het 
Parijse nachtleven in te trekken. Een wi-
jntje op de trappen van de Sacré

 Coeur, een pintje in de lokale cafés of een 
bezoekje aan de Moulin Rouge: iedereen 
had het naar zijn zin. 

De volgende ochtend trokken we na het 
ontbijt richting centrum om de Parijse 
rioleringen te bezoeken. Hier kregen we 
een rondleiding door een stukje van het 
lokale riolennetwerk met hier en daar een 
stop met de nodige uitleg. Zij die de geu-
rhinder overleefden kwamen veel te weten 
over de werking en het onderhoud van de 
rioleringen. 

Na deze ondergrondse activiteit konden 
we wel wat frisse lucht gebruiken, dus 
trokken we de stad in om de toerist uit 
te hangen. Parijs is immers een fantast-

ische stad om te bezoeken, vol prachtige 
bezienswaardigheden. Dus op dinsdag-
namiddag waren we vrij om deze stad te 
ontdekken, of voor sommigen te heront-
dekken. Onder de indruk zijn van de Eif-
eltoren, van het uitzicht genieten vanop 
de Arc de Triomphe en wandelen langs de 
Champs Elysees, een paar foto’s nemen bij 
de Notre Dame, eventjes slenteren langs 
de Seine en via Les Jardins De Tuileries 
naar het Louvre of shoppen in Les Galer-
ies De Lafayette. Ideaal om een namiddag 
in Parijs door te brengen om daarna de 
bus terug te nemen richting Plateau. Twee 
dagen en een nacht in Parijs, vol vreugde, 
vriendschap en romantiek, het was zo snel 
voorbij. Il y a tout ce que vous voulez aux 
Champs-Elysées!
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Interview
met prof. Dr. Ir. R. Verhoeven
Professor, eerst en vooral bedankt 
dat we dit interview mogen afnemen. 
We zullen ons interview beginnen bij uw 
studentenleven om het chronologisch te 
houden. Was u vroeger een goede stu-
dent? Heeft u ooit herexamens gehad?

Ja, het zal u misschien verbazen, maar ik 
heb in de eerste kandidatuur tweede zit 
gehad. In die tijd was het nog zo dat je 
toen al je examens moest hernemen. Daar 
heb ik dus één keer van kunnen genieten 
(lacht). Toen hadden we nog twee kandi-
datuurjaren en drie proeven. Vanaf die 
drie proeven begon het wat praktischer 
te worden: meer bouwkundig, een beetje 
zoals de derde bachelor nu. Dat lag mij 
iets beter dan de wiskunde, de scheikunde 
en de natuurkunde. Dan was ik een goede 
student ja.

Ging u vaak weg als student?

Wij hadden elke week een overvraging 
(repetitie) van een vak. Meestal was dat 
100 à 150 bladzijden, op een zaterdagvoor-
middag. Dus tijdens de week studeerden 
wij dan. Na die ondervraging gingen we 
wat pintjes drinken. ’s Avonds ging ik dan 
eens met mijn vriendin weg en op zondag 
begonnen we terug te blokken voor de vol-
gende week. De laatste jaren was dat een 
stuk anders, op een dag of twee kreeg je 
zo’n test wel geblokt.

Was u lid van een studentenvereniging?

Ik was lid van VTK uiteraard, maar ik 

heb nooit in het praesidium gezeten. Ik 
heb wel eens een stukje geschreven voor 
de show enzo. We hebben in die tijd met 
VTK ook een initiatief genomen: ‘studium 
generale’, waarbij op woensdagnamiddag 
lezingen over allerlei onderwerpen geor-
ganiseerd werden, een beetje zoals Poutrix 
nu doet. Daar ben ik wel wat bij betrokken 
geweest. Maar VTK was toen niet zoals ze 
nu zijn, toen waren ze nog niet zo gestruc-
tureerd. Dat is in de loop der jaren heel 
veel verbeterd. 

U vertelde ooit eens dat u in die tijd nog 
hebt betoogd tegen de invoering van de 
rekenmachine?

Ja, zeker weten. Wij moesten rekenen met 
de rekenlat. Dat was relatief duur, die ko-
stte toen om en bij de 50 euro. Je moet dat 
maal vier doen om de prijs om te rekenen 
naar vandaag. Maar de eerste rekenma-
chines kostten ongeveer 250 euro, reken 
maar uit, alleen rijke studenten konden 
zich dat permitteren. De beursstudenten, 
zoals ik, moesten dan met hun rekenlat 
zitten schuiven terwijl de rijke studenten 
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daar op hun rekenmachine zaten te tok-
kelen. Daar hebben we dus protest tegen 
georganiseerd, maar dat heeft niet lang 
geduurd (lacht). Het jaar nadien werd de 
rekenmachine al ingevoerd.

Bestond er in uw studententijd al een ze-
kere specialisatie binnen de bouwkunde 
met betrekking tot water?

Neen. De bouwkunde was volledig bou-
wkundig, tijdens de laatste drie jaar dan 
toch. Ik denk zelfs niet dat wij toen keuze-
vakken hadden.

Dus op dat moment had u nog geen idee 
dat u iets met waterbouwkunde wou 
doen?

Absoluut niet. Mijn oor-
spronkelijk idee was om in 
de bruggenbouw te gaan. 
Pas tijdens mijn laatste jaar 
heb ik tijdens mijn the-
sis gemerkt dat ik wel zin 
had om nog een doctoraat 
te maken. Mijn bedoeling 
was om dat te doen in de 
betonsector, maar daar was toen geen 
plaats. Het aantal mandaten was heel 
beperkt. Mijn tweede optie was grond-
mechanica, bij professor De Beer, even 
berucht als zijn opvolger. De Beer gaf les 
in Leuven, maar op een bepaald moment 
was hij zo kwaad op een student, dat hij 
die een mep gegeven heeft, waardoor hij 
tot ontslag gedwongen werd. Daardoor 
kon een assistent van het labo hydraulica 
ginder beginnen om grondmechanica en 
hydraulica te geven en kwam hier een 
plaats vrij. Men heeft mij toen opgebeld 
en ik heb direct toegezegd. Tien minuten 
later belde men van Volvo dat ik daar ook 
kon beginnen. Die waren niet welgezind 
toen ze dat hoorden, natuurlijk.

Waarover ging uw thesis? En uw doctor-
aat?

Nu moet ik even denken hoor. Mijn the-
sis ging over kokerbruggen. Wringing in 
kokerbruggen, dat was het. Mijn doctor-
aat ging dan over drukstootbeveiliging 
van leidingen.

Hoe kijkt u terug op die periode?

Dat heeft mijn verdere onderzoeksthema’s 
natuurlijk beïnvloed, aangezien mijn be-
doeling aanvankelijk was om in de beton-
sector verder te gaan. In mijn vrije tijd heb 
ik nog wel een aantal betonstudies gedaan 
voor architecten, maar tijdens mijn doc-
toraat ben ik al begonnen met stud-
iewerk voor waterbedelingsmaatschap-

pijen. Daarna heb ik daar 
ook een studiebureau voor 
opgericht. Ik ben vrij snel 
directeur geworden van 
het labo, omdat mijn voor-
ganger prof. G. Tison er om 
gezondheidsredenen mee 
moest stoppen. We zijn dan 
biomedisch onderzoek ge-

start, waar mijn expertise met niet-per-
manente stroming goed van pas kwam. 
Ook omdat ik toevallig contacten had met 
geneesheren. Je carrière wordt eigenlijk 
door toevalligheden bepaald, je kunt die 
niet zelf uitstippelen. Ik heb altijd gedacht 
dat ik bruggen ging bouwen. De enige 
brug die ik in mijn leven gebouwd heb, is 
het brugje over mijn vijver. Het is nog niet 
ingestort!

U bent decaan geweest van 1998 tot 2002, 
hoe heeft u die periode beleefd?

Dat was de mooiste periode uit mijn car-
rière, zeker de drukste. Gemiddeld was 
ik 70 uur per week bezig in bepaalde pe-
riodes. Maar je kunt dan veel realiseren 

“De enige brug 
die ik in mijn leven 
gebouwd heb, is het 
brugje over mijn vi-
jver. Het is nog niet 
ingestort!”
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binnen de faculteit en ook veel problemen 
oplossen. Dat was aangenaam om te doen.

Een van uw verwezenlijkingen was de 
vereenvoudiging van het ingangsexamen 
voor eerstejaars, dat ondertussen ook al 
een aantal jaar is afgeschaft. Hoe kijkt u 
daar nu, tien jaar later, op terug?

We hebben dat beslist omdat het aantal 
studenten dat 8 uur wiskunde volgde in de 
humaniora sterk achteruitging. De vijver 
waarin we konden vissen 
werd veel te klein, er zat 
te weinig vis in. We heb-
ben het toelatingsexamen 
dan laten afzwakken tot 
het niveau 6 uur wiskunde. 
Het werd ook minder 
zwaar, beperkt in de tijd. In mijn tijd was 
dat een hele week, toen maar 2 dagen 
meer. Het aantal studenten is toen terug 
toegenomen, maar de politiek heeft dan 
beslist dat het toelatingsexamen voor ing-
enieur moest afgeschaft worden zonder de 
academische wereld te raadplegen. Ik vind 
dat nog steeds een zeer spijtige zaak. De 
zogenaamde onderwijsspecialisten uit de 
alfa-faculteiten meenden te weten hoe ze 
het onderwijs in de bèta- en gamma-fac-

ulteiten beter konden organiseren. Alle 
studenten die in de overgangsperiode za-
ten vonden dat ook verschrikkelijk. Nu 
gaat er heel veel tijd en energie verloren 
aan studenten die niet geschikt zijn voor 
de studies. 

Ziet u een evolutie in de kwaliteit van het 
onderwijs daaraan gelinkt?

Er is een serieuze evolutie. Ik durf niet 
zeggen dat we ingenieurs van mindere 

kwaliteit afleveren. Maar de 
nieuwe studenten hebben 
de wiskunde veel minder 
in de vingers dan vroeger. 
Ze kénnen het wel, maar 
ze kúnnen het niet. De for-
mules van driehoeksmeet-

kunde bijvoorbeeld kenden we rats van-
buiten en we konden ermee werken. Nu 
zie ik ze dikwijls twijfelen over een sinus 
of een cosinus.

Het probleem ligt dus bij de vooroplei-
ding?

De vooropleiding is qua niveau zeker 
verminderd. Maar het opleidingsniveau 
in de wiskunde aan onze faculteit is ook 

veranderd. Door de 
invoering van de PC-
klassen is de manier 
waarop oefeningen 
worden behandeld 
helemaal gewijzigd. 
Je kunt wel meer en 
ingewikkeldere zaken 
berekenen, maar het 
zit niet meer in de 
vingers. Ik merk dat 
ook op het examen 
van transportver-
schijnselen bijvoor-
beeld, als ik nu een 
examen van twintig 

“Ik zie ze dikwijls 
twijfelen over een 
sinus of een cosi-
nus.”
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jaar geleden zou geven, ik zou nogal een 
slechte onderwijsevaluatie krijgen!

Over de onderwijsevaluaties gesproken, 
dat was wellicht één van uw realisaties 
uit uw periode als onderwijsdirecteur?

Ik heb dat inderdaad mee ingevoerd, maar 
lang voor ik onderwijsdirecteur werd. Ik 
ben in 1989 tot prof benoemd. Toen heb ik 
in de opleidingscommissie eens geopperd 
dat het niet slecht zou zijn om de proffen 
eens te laten beoordelen 
door de studenten. Ze heb-
ben mij daar toen nét niet 
door het venster gezwierd. 
Maar in 1995 is onze fac-
ulteit toch als eerste binnen 
de UGent onderwijsevalu-
aties beginnen organis-
eren en ik heb daar altijd 
achter gestaan. Dat heeft 
een enorm effect gehad op 
het onderwijs. Mochten onze proffen van 
vroeger nu een evaluatie krijgen, de re-
sultaten zouden rampzalig zijn. Nu zit 85 
procent in de categorie goed tot zeer goed.

We merken aan het aantal publicaties 
onder uw naam dat u aan zeer veel pro-
jecten hebt meegewerkt. Is er een project 
dat erbovenuit steekt, dat veel invloed 
heeft gehad?

Zeker, de hartsimulator die we hier 
ontwikkeld hebben. Toen ik hier als prof 
begon was ik van mening dat het weinig 
zin had om de collega’s uit Leuven en 
Brussel concurrentie aan te doen, dus 
wilde ik iets nieuws uitbouwen. We zijn 
begonnen met vloeistoftoepassingen in 
de medische wereld. We kwamen in con-
tact met een geneesheer die 
problemen wilde oplossen 
in verband met nierdialyse. 
We hebben die dan op-

gelost voor een bepaald type bloedpomp.  
Samen met die geneesheer hebben we dan 
ook een nieuwe bloedpomp ontwikkeld. 
Dat was een zeer eenvoudige pomp die 
dagelijks thuis kon gebruikt worden door 
dialysepatiënten. Met die bloedpomp zijn 
we op Flanders Technology terechtge-
komen, een tweejaarlijkse beurs in Gent 
waar bedrijven en universiteiten hun pro-
jecten konden voorstellen. Onze stand 
was vlak naast die van een cardioloog, die 
een kleurenechodoppler-toestel om in het 

hart te kijken kwam demonstreren. Hij 
had nood aan een toestel om hartklep-
pen te testen en de beeldvorming te ijken. 
We zijn dus de uitdaging aangegaan om 
zo’n toestel te ontwikkelen. Twee jaar 
later stonden we daar opnieuw, met onze 
hartsimulator, een fysisch model van het 
menselijk linkerhart. Dat bleek zowaar 
de meest performante hartsimulator ter 
wereld te zijn! Deze werd vrij snel in de VS 
aanvaard om testen te doen op artificiële 
hartkleppen.

Heeft dit grote gevolgen gehad voor de 
medische sector?

Ja, in die zin dat we bij één van de eerste 
hartkleppen die we hier getest hebben 
(en die nu nog altijd veel gebruikt wordt) 

een gebrek ontdekt hebben. 
Deze klep was klaar om op 
de markt te komen, maar 
we zagen een defect op onze 

Dilemma’s:

Burgies / Archies: MAAR met veel respect voor de archies!
Gent / Leuven
Onderzoek / Lesgeven
Onderwijsdirecteur / Decaan
Leie / Schelde: Vanuit technisch oogpunt de Schelde, vanuit 
romantisch oogpunt de Leie!

“Ze hebben mij daar 
nét niet door het 
venster gezwierd.”
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beelden. Binnen de kortste keren stond de 
CEO uit de VS in mijn bureau. Ze hebben 
dan het design van die kleppen aangepast, 
opnieuw getest, en dan bleek ze perfect te 
werken.

Hebt u ook projecten ge-
had die op bouwkundig 
vlak in het oog springen?

Ja, maar die zijn altijd 
minder spectaculair dan 
in de medische wereld 
natuurlijk. We hebben zeer veel model-
studies gedaan. We zijn begonnen met 
fysische modellen van waterbeheersing-
sconstructies op Vlaamse waterwegen. 
Eén van de mooiere zaken die we ontwor-
pen hebben was een zandvang om sterker 
vervuild materiaal van minder vervuild 
zand te scheiden. Een ander mooi project 
was het verbeteren van de vaarcapacitei-
ten van een amfibievoertuig, ontwikkeld 
door ASEC. Dit voertuig werd bekrachtigd 
door een dieselgenerator, die de elektric-
iteit produceerde om de elektromotoren 
aan te drijven. Bij de eerste test was dat 
tuig al gezonken, ze hebben de inzittende 
er nog juist kunnen uithalen. Het Belgisch 
leger vereiste dat het vaartuig aan een be-
paalde snelheid moest kunnen varen, met 

bepaalde hoeken in het water moest kun-
nen rijden enzovoort. We hebben daar een 
heel mooi model van gemaakt en zijn er 
uiteindelijk in geslaagd om dat voertuig te 
laten varen zoals het moest. Toen het Bel-

gisch leger na onze testen 
zijn bestelling dan wilde 
plaatsen is ASEC failliet 
gegaan, het is dus nooit 
gebouwd geweest.

U geeft heel wat les aan 
onze universiteit. Wij 

hebben onder andere transportverschi-
jnselen, hydraulica en waterdistributie 
en -afvoer (optie water&transport) van 
u gekregen. U geeft ook nog een aantal 
andere vakken. Daarbij horen natuurlijk 
een groot aantal cursussen, hebt u die al-
lemaal zelf geschreven?

De meesten wel. Ik ben begonnen met 
vakken te doceren waar enkel een verou-
derde cursus van bestond, maar waar er 
geen prof voor was. De vakken die prof. 
De Rouck nu geeft, heb ik grotendeels 
zelf ook gegeven: zee- en havenbouw, wa-
terwegen, stuwen, sluizen en stuwdam-
men,… en daar eigen nota’s voor geschre-
ven. Voor de vakken die ik nu geef heb 
ik enkel het boek van collega Berlamont 

over verhanglijnen overgenomen. Voor 
de rest heb ik overal mijn eigen nota’s 
ontwikkeld.

Velen vragen zich af, nu u op emer-
itaat gaat na het eerste semester, is er 
een opvolger met evenveel kennis van 
zaken beschikbaar die alle vakken zal 
overnemen?

In principe wordt die eind oktober be-
noemd, maar dat is nog niet officieel. Het 
is iemand die van Borgerhout komt, van 
het waterbouwkundig labo. Ik heb er veel 
vertrouwen in dat hij dat goed zal doen.

“Bij de eerste test 
was dat tuig al ge-
zonken, ze hebben de 
inzittende er nog juist 
kunnen uithalen.”
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Hebt u misschien een leuke anekdote die zich ooit voordeed tijdens de les of tijdens 
een examen?

(lacht) Een heel plezante anekdote. Ik gaf samen met Pascal Verdonck oefeningen, een 
niet-periodegebonden evaluatie. Twee paljassen uit de bouwkunde, zo van die types 
die nooit naar de les kwamen en nooit teveel inspanningen deden, kwamen binnen, 
een halfuur nadat de evaluatie begonnen was. Verdonck zegt tegen de eerste: “Hewel, 
’t begon hier om half negen hé!”. “Sorry, ‘k heb mij overslapen professor”, zei die ene. 
Verdonck vraagt dus aan de andere: “En gij dan?” Waarop die antwoordt: “Hij moest 
mij komen wakker maken…”

Wat zijn uw hobby’s zoal?

In de zomer fiets ik als het mooi weer is zoveel mogelijk. Ik 
hoop dat ik dat aantal kilometers zal kunnen verdubbelen als 
ik stop met werken. In de winter speel ik competitie tafelten-
nis. Ik houd mij ook wat bezig met filmmontage. En er staat 
ook nog een cursus houtbewerking op mijn programma. 
We reizen ook veel, drie tot vier keer per jaar. Dat zal natuurlijk ook 
niet verminderen nu.

Ondertussen bestaat Poutrix ongeveer zes jaar. Wat is uw kijk op onze vereniging en 
hebt u misschien een mening over hoe we Poutrix kunnen aanwenden om betere ing-
enieurs van ons te maken?

Ik vind dat Poutrix zeer goed werk levert, de activiteiten zijn over het algemeen zeer in-
teressant. Ik zou er zelfs voor pleiten om de Poutrix-activiteiten in het leerprogramma 
op te nemen en de studenten te verplichten om aan een aantal activiteiten deel te ne-
men. Jullie brengen de theorie in de praktijk en zorgen ervoor dat de studenten zowel 
met de grote als met de kleinere problemen van een constructie geconfronteerd worden. 
Stel dat maar eens voor aan de opleidingscommissie. Ik vind dat een zeer goed initia-
tief. In feite is het spijtig dat er soms te weinig deelname is van de studenten aan jullie 
activiteiten.

Wij zijn het daar volledig mee eens, professor. Bedankt voor dit interview!

Favoriete...

Voetbalploeg: AA Gent uiteraard!
Restaurant: De Zwadderkotmolen (Mater), in Gent zelf Korenlei Twee of de Acht Zaligheden
Muziekgenre: klassiek, opera, Franse chansons, kleinkunst,… Ook The Beatles en andere 
muziek uit de jaren ‘60
Wiskundige stelling: Neen! Wiskunde was altijd een noodzakelijk kwaad, het moet prak-
tisch toepasbaar zijn voor mij.
Verhanglijn: A2
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Interview
met Dr. Ir. R. Caspeele

Wat vond u van de bouwkunde Cup?

Ah, dat was een zeer plezante ervaring 
zou ik zeggen. Ik vind de initiatieven die 
jullie ondernemen altijd wel plezant. En 
zo’n competitie tussen de professoren is 
zeker wel eens interessant.

Hoe schat u uw kansen in t.o.v. de andere 
proffen? Is er iemand waarvan u bang 
bent te verliezen?

Ja, ik was toch wel heel blij dat ik het 
niet moest opnemen tegen Philippe Van 
Bogaert aangezien dat hij vermoedelijk 
toch wel ervaring heeft met betrekking tot 
het bouwen van torens; of het nu in papier 
is of in K’NEX. 

Professor Troch bijvoorbeeld heeft toch 
wel een behoorlijk hoge toren gebouwd en 
hij is van de Waterbouwkunde.

Het komt soms uit een 
vreemd hoekje. Maar Pro-
fessor Van Bogaert is goed 
in het knutselen. Daar kun 
je niet tegen concurreren.

Toen u koos om burgerlijk 
ingenieur te studeren, was 
dat dan al specifiek om in de bouwkunde 
bij een aannemer of stabiliteitsbureau te 
gaan werken, of was dat dan toch al met 
het idee te doceren later?

Neen, dat is eigenlijk niet zo rechtlijnig 
verlopen. Ik heb eerst overwogen om ge-

schiedenis te studeren. In het vijfde, zesde 
middelbaar wou ik dan wiskunde stu-
deren. En dan heb ik uiteindelijk in het 
laatste jaar beslist om burgerlijk ingenieur 
te gaan studeren. Maar dan nog niet echt 
met een idee om daarachter hier te blijven 
of om verder te gaan naar de privé. Daar 
dacht ik toen op dat moment nog niet aan. 
Ik was toen meer bezig met welke richting 
ik zou kiezen, want ik was eigenlijk eerst 

van plan om scheikunde te 
studeren. Toen de opleiding 
dan begonnen was en je 
meer informatie kreeg over 
de verschillende richtingen, 
stak de bouwkunde er sterk 
bovenuit. Vooral omwille 
van de grote projecten en 
de complexe bouwwerken, 

het heeft ook iets zeer aanschouwelijks. 
En dan heb ik uiteindelijk gekozen voor 
bouwkunde. Ik ben iemand die graag een 
keuze maakt en er zich dan aan houdt. 
Had ik voor licentiaat wiskunde gekozen, 
dan zou ik daar ook wel zeer blij mee 
geweest zijn.

“Ik was een zeer 
voorbeeldige stu-
dent. Er zijn andere 
dingen waarin ik 
minder voorbeeldig 
was.”
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Als u nu opnieuw zou mogen kiezen, zou 
u dan opnieuw dezelfde keuzes maken?

Ik denk dat ik wel voor hetzelfde zou gaan. 
Misschien dat ik dan nog eens wiskunde 
zou overwegen, maar dat zou waarschijn-
lijk te eenzijdig zijn voor mij. De job die ik 
nu heb, als bouwkundig ingenieur, biedt 
meer verrassingen.

Waarover ging uw thesis?

Ik deed mijn thesis bij de waterbou-
wkunde, bij Prof. Troch. De titel was 
‘Generatie van lang- en kortkruinige gol-
ven in een numeriek model 
voor golfvoortplanting en 
dan zo nog wat andere din-
gen…’. Er was wel een klein 
experimenteel luikje aan in 
het waterbouwkundig labo-
ratorium, maar de hoofdtak 
was wel numeriek en wiskundig. Men was 
op dat moment bij de waterbouwkunde 
aan het werken aan een probleempje met 
de golfgeneratiemodule die Peter Troch 
had ontwikkeld en uiteindelijk bleek dat 
de oorzaak daarvan een mathematisch 
probleem was dat ik dan heb proberen 
op te lossen. Dit is dan geprogrammeerd 
voor zowel lang- als kortkruinige golven. 
Ik heb dat dan geïmplementeerd en ben 
maanden bezig geweest om dat spel te 
debuggen. Uiteindelijk heb ik dan op het 
einde nog een heleboel toepassingen uit-
gevoerd voor de haven van Oostende. 

De keuze van uw doctoraat is dan in een 
heel andere lijn dan uw thesis? 

Wel, ik probeer zoveel als mogelijk poly-
valent te zijn. Toen ik aan het laatste jaar 
begon, heb ik een aantal voorstellen gekre-
gen van prof. Troch, prof. Verhoeven en 
prof. Taerwe en dan heb ik een heel lange 
overweging moeten maken over op welk 

doctoraatsonderwerp ik zou ingaan. Ik 
had enerzijds voor de optie water en trans-
port gekozen, dus die waterbouwkundige 
werken en hydraulica interesseerden mij 
enorm, maar anderzijds interesseerden 
risico-analyse en probabiliteit mij ook 
enorm. Dus dat waren zo twee uitersten 
natuurlijk. Uiteindelijk, na veel wikken en 
wegen, heb ik dan voor het meest uitda-
gende aanbod gekozen, dat van professor 
Taerwe, omdat ik daar geen begin aanzag 
en ik ga wel graag voor de uitdaging. En 
het was natuurlijk ook sterk wiskundig. 

Dus er werd toch wel gevochten voor u?

Dat zou ik niet durven 
zeggen. Ze hadden ook wel 
gezien dat ik een zekere 
voorliefde had om proble-
men aan te pakken. En dat 
is natuurlijk iets wat je moet 

doen als je wil doctoreren.

Welke aanspreektitel moet er eigenlijk 
gebruikt worden voor de assistenten? In 
het middelbaar had je meneer, voor de 
proffen nu professor…

Ik denk gewoon dat meneer nog altijd het 
meest etiquettewaardig is. Ik heb ooit wel 
eens gelezen dat er in bepaalde landen zo 
van die archaïsche regeltjes bestaan zoals 
assistent, doctor-assistent enzovoort. Er 
bestaat ook zoiets als weledelgestrenge 
professor enzo. Er zijn wel regels, maar 
niemand gebruikt die echt. Ik heb ooit 
eens een mail gekregen van een oudere 
persoon die bezig was een kalender op te 
stellen en die informatie nodig had over 
prof. Magnel. Ik was er wel even van ver-
schoten van hoe die mens mij aansprak en 
dat heb ik dan liever ook niet. In Neder-
land zeggen ze wel doctor, maar ik vind 
niet dat dit hoeft. Ik ben al blij als je me-
neer zegt.

“Het is misschien 
cliché, maar ik los 
nogal graag zo’n 
wiskundige probl-
eempjes op.”
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Was u een goede student in uw tijd?

Ja, dat is niet aan mij om dat te zeggen 
natuurlijk.

Aan welke professor moeten we dit dan 
vragen?

Ja, aan een heleboel natuurlijk. Ik ben vrij 
fier op mijn punten die ik gehad heb. Ik 
heb nooit tweede zit gehad en ik heb nooit 
minder dan 12/20 gehad. Ik heb eens 12 
op 20 gehad, maar dat is voor mij een weet 
en voor u een raad voor welk vak dat was. 
Ik moet u dus teleurstellen, 
ik was een zeer voorbeeldige 
student. Er zijn andere din-
gen waarin ik minder voor-
beeldig was, maar dat is ook 
voor mij een weet en voor u een raad. Ik 
was vrijwel steeds aanwezig in de les, maar 
dat wil niet zeggen dat ik niet uitging.

U hebt dus nooit een les gemist?

Nooit is ook niet waar, maar toch extreem 
zeldzaam. Ik denk dat ik op die vijf jaar 
tijd toch geen tien lessen heb gemist. Er 
waren in mijn tijd natuurlijk nog geen 
activiteiten zoals Poutrix ze organiseert. 
Moest dat in mijn tijd zo geweest zijn, zou 
ik ook wel voor bepaalde activiteiten bere-
id zijn lessen te missen. Ik ging heel graag 
naar de les, dat was zo’n beetje een beetje 
een sociale activiteit.

Was u actief in een studentenvereniging?

In het studentenleven was ik wel actief, 
maar niet in een studentenvereniging. Er 
is natuurlijk niets aangenamer dan om 
18u eerst iets te gaan eten, dan een beetje 
werken aan een project en rond 21u is het 
dan tijd om een stapje verder zetten tot in 
de zeer vroege uurtjes.

En dan toch naar de les gaan, al dan niet 
met hoofdpijn?

Nee, ik zat niet op kot, dus elke keer dat 
ik wegging, moest ik nog naar huis rijden. 
Dus daar ben ik dan wel een beetje braver 
geweest. Tenzij als ik ergens bleef logeren.

Is het al ooit gebeurd dat u tijdens het les-
geven vooraan stond met hoofdpijn?

Wel, hoofdpijn is er soms wel al geweest, 
dat lag daarom niet noodzakelijk aan de 
drank. Maar normaal gezien geef ik ook 

altijd les in de namiddag. 
Dus dat is altijd een geluk. 
Hier moet ik u dus ook tel-
eurstellen.

Kunt u eens een leuke anekdote, al dan 
niet uit de les, vertellen uit uw studenten-
tijd?

Ik herinner mij nog een les Analyse I bij 
Professor Brackx en daar was een assist-
ent die helemaal op z’n eentje 450 man 
moest entertainen tijdens de ex cathe-
dra lessen. Op een bepaald moment had 
iemand het inventief idee om vanop de 
achterste rij ergens een poster van de 
muur te halen en die dan te vouwen tot 
een gigantische papieren vlieger. De as-
sistent stond dus vooraan te noteren op 
het bord en die vlieger vertrok helemaal 
van achteraan het auditorium en kwam 
zo juist voor de toog naar beneden. De as-
sistent had niks gemerkt en draaide zich 
om en dat was natuurlijk hilarisch. Spijtig 
genoeg kan ik u niet vertellen dat ik eens 
ben buitengevlogen. Nja, zo’n rare situa-
ties met studenten, die zijn niet zo vaak 
voorgekomen. Er zijn soms wel van die 
opvallende liefdesrelaties die ontstaan ti-
jdens het jaar en die je dan zo geleidelijk 
aan kunt volgen gedurende het hele jaar. 
Maar zo echt buitensporige zaken, daar 

“Ik heb mij in dat 
vak wel kunnen 
uitleven.”
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kan ik niet direct opkomen.

Ook geen anekdote over het examen bij 
William Van Impe?

Ja, wij waren daar met een groepje van 
acht personen die daar examen hadden 
en hij had een bepaalde vraag gesteld. Een 
bepaald gedeelte van de vraag had ik niet 
opgeschreven en ook mijn medestudenten 
niet en het rare was dat hij na dat exa-
men iedereen had teruggestuurd naar zijn 
plaats om een stukje bij te schrijven over 
een bepaald onderwerp en bij mij had hij 
dat dus niet gedaan. Waarbij 
ik mij natuurlijk veel vragen 
stelde na afloop van het exa-
men. De tweede anekdote is 
dat ik van hem te horen heb 
gekregen dat mijn tekenca-
paciteiten zeer zéér beperkt 
zijn. Ik had toch wel een probleem om 
een omegapaal driedimensionaal op mijn 
papier te krijgen. Maar goed, ik heb hem 
dan gezegd dat ik geen tekenaar was en 
dat was blijkbaar toch voldoende om het 
daar bij te laten.

Welke professor is u dan het meest bijge-
bleven?

Het slechtste bijgebleven is dan toch wel 
die funderingstechniek omdat ik dat een 
heel rare situatie vond (dat hij mij niet ter-
uggestuurd had). Het allerbeste examen is 
natuurlijk ook een moeilijk geval. Maar 
een van de aangenamere vakken in laatste 
jaren was voor mij dan toch wel risico-an-
alyse. Het is misschien cliché, maar ik los 

nogal graag zo’n wiskundige probleempjes 
op. En ja, dat was zoiets dat daar nog eens 
op terug grijpt. Ik vind ook dat professor 
Taerwe heel goed kan lesgeven. Toenter-
tijd waren er voor dat vak projecten en het 
was ook de allereerste keer dat de cursus 
gegeven werd. Ik heb mij in dat vak wel 
kunnen uitleven.

Wat zou u graag nog bereiken?

Een hele waslijst aan dingen. Op profes-
sioneel vlak ben ik momenteel eerder de 
nadruk aan het leggen op publicaties. Dit 

is iets wat echt voldoen-
ing geeft en wat ik eigen-
lijk wil bereiken, is met het 
werk dat ik gedaan heb en 
nu aan het doen ben, naar 
buiten treden. Dit is waar 
je eigenlijk voldoening van 

hebt als doctorandus, met je werk naar 
‘journals’ kunnen stappen om het dan 
uiteindelijk te kunnen publiceren. Dit is 
iets wat voor mij wel vrij belangrijk is. Een 
tweede aspect, het verder lesgeven, vind ik 
wel tof. Dit geeft mij elk jaar andere uit-
dagingen, elk jaar is er wel eens iets anders 
dat ik eens kan uitproberen. Wat ik heel 
graag nog eens zou doen -maar dat hangt 
ervan af of de gelegenheid zich voordoet- 
is nog eens lesgeven aan grote groepen. 
Ik heb vroeger statistiek gegeven aan 350 
studenten, momenteel met de verander-
ingen is dit verminderd naar 150, dus die 
echte grote massa is weg. Ik heb mij daar 
altijd kostelijk mee geamuseerd. Ik vond 
dat echt plezant en dat is iets wat ik toch 
wel mis met de hervorming van dat vak. 

Favoriete...

Café: Het waterhuis aan de Bierkant, algemeen bekend als ‘het bierhuis’
Bier: Duchesse de Bourgogne, volgens mij iets tussen een kriek en een Westmalle
Studentikoos restaurant in Gent: La collina, dat is ontegensprekelijk het geval
Sport: Een sport kijken of volgen op tv heeft mij nooit echt geboeid
Boek: Hersenschimmen door Jan Bernlef en Tongkat van Peter Verhelst

“Het is altijd leuk 
om mij eens te kun-
nen afreageren op 
de piano.”



24

Hoe zou u de 17- 18 jarigen warm maken 
om voor ingenieur te studeren?

Wel, toen ik moest kiezen 
voor mijn studies deed 
men wat moeite om de 
opleiding ingenieurs wat 
te promoten. Toen was er 
iemand die gekomen was 
naar onze school en hij 
heeft toen een powerpoint-
presentatie gegeven. Ik 
herinner mij nog dat ik dat toen wel inter-
essant vond, omdat je je in het secundair 
bij het beroep burgerlijk ingenieur moe-
ilijk iets kunt voorstellen. Misschien is dit 
de laatste jaren beter doordat er vanuit de 
faculteit wat meer inspanningen gedaan 
worden, maar brochures waarin een over-
zicht staat over afgestudeerde ingenieurs 
en hun taken bestonden toen nog niet. 

Hebt u nog tijd voor hobby’s tussen al uw 
onderzoeken door?

Toch wel: de ene keer al wat meer dan de 
andere. Vijf jaar geleden ben ik begon-
nen met piano spelen, dus ik volg muz-
iekschool. Het is altijd leuk om mij eens 
te kunnen afreageren op de piano. Verder 
lees ik ook graag, maar het probleem ti-
jdens het academiejaar is dat als het vrij 
druk is en ik hier al veel moet lezen, dus 

’s avonds komt het er nog moeilijk van. Ik 
ga ook graag eens wandelen samen met 
mijn vrouw en onze twee hondjes. We ge-

nieten er dan van om tussen 
de velden te gaan wandelen, 
we wonen dan ook op het 
platteland. Ik heb ook twee 
jaar met de koersfiets ger-
eden. Dat is de laatste tijd 
een beetje stilgevallen door 
omstandigheden, maar dat 
zal ik waarschijnlijk bin-

nenkort ook terug oppikken.

Heten de hondjes Weibull en Rayleigh?

We hebben twee hondjes die we geadop-
teerd hebben. Het ene hebben we gekregen 
van de grootvader van mijn vrouw, het 
andere hondje komt uit het asiel. Dus het 
zijn geen honden die we hadden van toen 
ze pup waren. De ene is een zwarte Labra-

dor met de originele naam Blacky en 
de ander is een Cavalier King Charles 
Spaniel en dat hondje heet Zoef. De 
naam Zoef heeft ook een bepaalde 
reden, want toen we ze in het asiel 
gingen halen had ze de naam Woefke. 
Er is niets meer belachelijk dan over 
straat lopen en achter je hond te moe-
ten roepen: “Woefke!” Dus hebben we 
gezocht naar een naam waarop ze zeer 
goed reageerde en Zoef, of Zoefke, af-
hankelijk van hoe kwaad je bent, was 
best passend. Ze is ook pijlsnel, dus 

soms is dat echt wel ‘zoef ’. Het is een grap-
pige combinatie, een zwarte Labrador met 
een cavalier King Charles Spaniel . Ze zijn 
beide ongeveer 8 jaar, maar nog steeds 
jong van geest.

Dit was alles. Bedankt voor uw tijd.

Dit is met veel plezier gedaan!

Dilemma’s:

Kat / Hond
Film / Muziek
Onderzoek / Doceren
Bier / Wijn 
Weibull / Gumbel
Grieks / Latijn
Water & Transport / Constructieontwerp: Beide!
McDonald’s / Quick
Blind / Doof

“Er is niets meer 
belachelijk dan 
over straat lopen 
en achter je hond 
te moeten roepen: 
“Woefke!”.”
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Dit was Poutrix 2011
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Dit was Poutrix 2011
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De Bouwkundecup
Poutrix Pers heeft de eer en het genoegen jullie dit jaar voor te stellen aan de eerste 
editie van de Bouwkunde Cup. De Bouwkunde Cup is een wedstrijd tussen prof-
fen en assistenten die opmerkelijk aanwezig zijn in de laatste jaren van de opleiding 
bouwkunde. De bedoeling is dat ze het in verschillende rondes tegen elkaar opne-
men aan de hand van ludieke spelletjes om zo de hoogste plaats in de rangschik-
king te bemachtigen. Deze plaatsen worden bepaald door middel van punten die ze 
tijdens de verschillende opdrachtjes kunnen verdienen. Diegene die op het einde de 
meeste punten verzameld heeft wordt de winnaar van de Bouwkunde Cup en krijgt 
hiervoor natuurlijk een mooie beloning.

De deelnemers

Naam: Prof. Dr. Ir. Luc 
Taerwe 
Bekend van: Gewapend en 
voorgespannen beton I, Ge-
wapend en voorgespannen 
beton II, Risicoanalyse van 
bouwprocessen en Niet- 
lineaire bezwijkanalyse van 

constructies
 

Naam: Prof. Dr. Ir. Rudy 
Van Impe 
Bekend van: Berecon I, 
Berecon II, Berecon III, 
Metaalconstructies en 
Niet- lineaire en bezwij-
kanalyse van constructies

 

Naam: Prof. Dr. Ir. Julien 
De Rouck 
Bekend van: Rivieren, 
kanalen en sluizen; Zee- en 
havenbouw en Offshore 
constructies

 
Naam: Prof. Dr. Ir. Peter 
Troch 
Bekend van: Waterbeheer 
en leefmilieu en Offshore 
constructies 

 
Naam: Prof. Dr. Ir. Arch. 
Jan Belis 
Bekend van: Constructieve 
aspecten van gebouwen, 
Ruimtelijke constructies en 
Glas- en houtconstructies
 

Naam: Dr. Ir. Robby 
Caspeele 
Bekend van: Statistiek en 
Risicoanalyse van bou-
wprocessen

Naam: Ir. Delphine 
Sonck 
Bekend van: oe-
feningen Berecon 
en Niet-lineaire en 
bezwijkanalyse van 
constructies
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De Bouwkundecup
Puntenverdeling:
8: maximum score voor de winnaar 
6: eerste ereplaats 
4: tweede ereplaats 
3: vierde plaats 
2: vijfde plaats 
1: zesde plaats 
0: laatste plaats

Eerste ronde

In deze eerste ronde moeten de deelne-
mers een toren bouwen in K’NEX. De 
bedoeling is om in tien minuten tijd een 
zo hoog mogelijke toren te bouwen met 
de beschikbare K’NEX- onderdelen. De 
punten worden verdeeld naargelang de 
hoogte van de toren op het moment dat de 
tien minuten verlopen zijn.

Prof. De Rouck had een beetje schrik 
voor deze opdracht. Hij moest even wen-
nen aan de K’NEX, maar begon na lang 
nadenken toch met het bouwen van een 
stevige basis, die na een tijdje toch de 
hoogte in schoot…

Prof. Troch had al te graag zijn zoontje 
ingeroepen als hul-
plijn, maar moest de 
opdracht toch alleen 
klaren. Hij begon met 
een sterke basis, maar 
ging na tijdsnood re-
cht de hoogte in.

Robby Caspeele 
daarentegen begon 
als een peil uit een 
boog de hoogte in te 
werken. Na een tijdje 
begon de construc-
tie echter stabiliteit-

sproblemen te vertonen. Benieuwd of hij 
zich nog uit deze situatie kan redden?

Ook Delphine Sonck raakte moeilijk 
van start. Na enkele pogingen en ook wel 
een beetje afkijken van haar tegenstand-
er, ondervond ook zij de invloed van de 
zwaartekracht. Hoe ver kan een toren 
bestaande uit één rij knex-staven doorbui-
gen en toch recht blijven staan?

De toren van prof. Van Impe kwam een 
beetje traag op gang, maar eens hij de 
K’NEX-techniek door had, ging zijn toren 
snel de hoogte in en haalde hij bijna zijn 
tegenstander in. Wie weet wordt hij wel de 
winnaar van deze ronde?

Het meest originele concept kwam van 
prof. Belis. Hij startte met een basis die 
kan worden vastgemaakt aan de tafel. 
Misschien kan dit concept wel leiden tot 
de hoogste toren van allemaal?

Prof. Taerwe ging doordacht te werkt. Hij 
bleef een tijdje twijfelen tussen een drie-
hoek en een vierhoek als basis voor de 
kern. De K’NEX- onderdelen wilden ech-
ter niet zo goed mee en hierdoor ging hij 
toch maar met twee staven de lucht in. Zal 
dit stabiel genoeg zijn om de winnaar van 
de ronde te worden?

Tussenstand
Na een spannende eerste ronde met verschil-
lende concepten, kwamen we tot onderstaande 
tussenstand:

Naam   hoogte  punten
Prof. De Rouck  168 cm  8  
Prof. Troch  155 cm  6 
Prof. Belis  147 cm  4 
Delphine Sonck  124 cm  3 
Prof. Van Impe   115 cm  2 
Prof. Taerwe  108 cm  1 
Robby Caspeele  omgevallen 0 
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Dit was de eerste ronde, 
met als winnaar prof. 
De Rouck. Lees ver-
der om te zien wat de 
volgende opdracht is 
en of prof. De Rouck 
zijn leiderspositie kan 
behouden, of Robby 
Caspeele zich kan ont-
doen van zijn positie 
als rode lantaarn en wie 

het origineelst uit de hoek komt…

Tweede ronde
In de tweede ronde wordt de creativiteit 
van onze deelnemers alweer op de proef 
gesteld. Tijdens deze opdracht moet er 
een papieren vliegtuigje gemaakt worden. 
Diegene waarvan het vliegtuigje het verste 
vliegt krijgt de meeste punten. De persoon 
waarvan het vliegtuigje het minste ver 
geraakt gaat naar huis met de 0 punten. 
Benieuwd wie de aerodynamica het beste 
onder de knie heeft.

Vliegtuigjes bouwen is iets wat je van 
kinds af leert, maar wat toch niet zo evi-
dent is. Dit is iets wat prof. De Rouck maar 
al te goed ondervond. Voor hem was dit 
blijkbaar een iets moeilijkere opdracht. 
Zullen zijn eenvoudige modellen het ha-
len?

Ook voor Delphine Sonck 
was het plooien van pa-
pieren vliegtuigjes niet 
zo vanzelfsprekend. Door 
‘out- of- the- box’ te den-
ken, kwam ze uiteindelijk 
tot een origineel idee. 
Benieuwd hoe ver haar 
versie van een vliegtuigje 
zal geraken!

Voor prof. Van Impe 
daarentegen was dit een 

gemakkelijke opdracht. Hij was de man 
met een plan.  Hij startte met een concept 
in zijn hoofd en wist perfect wat vliegtuig-
je hij wou maken. Zal deze vastberaden-
heid zich ook uiten in een verre afstand?

Voor prof. Taerwe was het ook even 
geleden dat hij nog een papieren vliegtuig-
je gemaakt had. Na enkele keren proberen 
kwam hij toch tot zijn optimale versie. 
Optimaal genoeg om te winnen?

Robby Caspeele hield het simpel en ging 
voor een basisvliegtuigje. De eenvoudigste 
dingen zijn vaak de beste. Zal dit ook hier 
zo zijn?

Prof. Belis had ook enkele modellen in 
zijn hoofd. Voor hem was het moeilijk om 
te kiezen tussen al zijn opties. Zal hij de 
juiste keuzes maken en zal zijn uitvoering 
optimaal zijn om de concurrentie de das 
om te doen?

Ook prof. Troch had zijn eigen tactiek. 
Hij maakte gebruik van enkele slo-
gans zoals “Durf vliegen” om zijn vlieg-
tuigje aan te moedigen. Hopelijk voor 
hem durft zijn vliegtuigje ver te gaan. 
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Uitslag van deze wedstrijd
Dit was een ronde waarbij iedereen zijn creativiteit volop 
liet werken. Dit alles leidt tot volgende afstanden en scores.

Naam   Afstand  punten
Delphine Sonck  14,2 m  8 
Prof. Belis  13 m  6 
Prof. Troch  10,1 m  4 
Robby Caspeele  8,5 m  3 
prof. Van Impe   6 m  2 
Prof. Taerwe  5,8 m  1 
Prof. De Rouck  1,8 m  0 

Totale score
De uitslag van de tweede ronde was zeer 
verschillend van deze van de eerste ronde. 
Samen geeft dit volgende tussenstand:

Naam   totale score
Delphine Sonck  11 
Prof. Belis  10 
Prof. Troch  10 
Prof. De Rouck  8 
Prof. Van Impe   4 
Robby Caspeele  3 
Prof. Taerwe  2

De winnaar van deze ronde is Delphine 
Sonck. Haar originele versie van een 
vliegtuigje vloog het verst en zij gaat bij-
gevolg vliegen met de hoogste punten. De 
grote verliezer van deze ronde is prof. De 
Rouck. Zijn vliegtuigjes bleken één of an-
der Russisch ijshockeyteam te vervoeren.
Voor deze ronde is er nog een eervolle 
vernoeming voor de grootste originaliteit. 
Deze gaat naar het LMO met prof. Van 
Impe en Delphine Sonck. Hun vliegtuigjes 
staken er qua originaliteit toch bovenuit.

Na deze eerste twee spannende wedstri-
jdjes wordt de leiderspositie ingenomen 
door Delphine Sonck, maar ze wordt wel 
op de hielen gezeten door prof. Troch en 
prof. Belis. Dit terwijl Robby Caspeele en 
prof. Taerwe onder aan de ladder benge-
len. Tot zover het eerste deel van de Bou-
wkunde Cup. In Poutrix 6.2 komt hierop 
een vervolg, waarin de deelnemers aan de 
hand van twee nieuwe opdrachten hun 
positie in de stand kunnen verbeteren om 
zo mee te dingen naar de felbegeerde tro-
fee van de Bouwkunde Cup!
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Interview

Op 27 oktober sprak Poutrix af met 
Mathieu Holvoet in het Vooruit Café in 
Gent. Mathieu is afgestudeerd aan de 
UGent en werkt nu al 3 jaar als ingenieur 
bij DEME. We vroegen hem onder an-
dere naar zijn loopbaan bij DEME, zijn 
(werk-)ervaringen en of hij wat tips over 
solliciteren had.

Laten we van start gaan. Welke major 
heb je gevolgd en waarom heb je die ge-
kozen?

Ik heb gekozen voor de optie “Water en 
transport”, bij ons waren er toen veertig 
studenten in die richting. 

Waarom nu juist waterbouw? 

Wel, eigenlijk interesseerde alles mij wel: 
zowel constructie als waterbouw en zelfs 
architectuur spraken mij aan. De keuze 
voor waterbouw was eigenlijk een keuze 
van het moment. Je moet op een bepaald 
moment kiezen en de vakken lagen mij 
wel. En naarmate je meer leert kennen 
over een bepaald onderwerp, bouw je 
vanzelf interesse op. Ik zou er nu zeker 
opnieuw voor kiezen.

Ben je dan door water-
bouw te gaan volgen 
bij DEME terechtge-
komen?

In mijn jaar zijn er van de veertig student-
en waterbouw tien bij DEME gestart. Wij 
zijn dat jaar naar Dubai en de Emiraten 
gegaan met DEME, samen met laatste-

met Ir. M. Holvoet van DEME

“Etienne De Winne, die 
zei altijd wel vreemde 
zaken.”

jaars van de universiteiten van Leuven en 
Brussel. Daar hebben ze serieus gescoord. 
Ze hebben ons na die reis ook meteen uit-
genodigd voor een sollicitatiegesprek en 
dat klikte wel. 

Heb je ooit gesukkeld met herexamens?

Oei nee, ik was denk ik een voorbeeldige 
student.

Aan welke proffen heb je de meeste herin-
neringen?

Ik ben al een aantal jaar afgestudeerd, dus 
dat zit wat ver. Ik herin-
ner mij nog Etienne De 
Winne, want dat waren 
gewoon zeer grap-
pige lessen, die zei al-

tijd wel vreemde zaken. De lessen die mij 
enorm boeiden waren die van tunnel- en 
bruggenbouw.
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Van professor Van Bogaert?

Ja, wat ik tof vond aan die man was dat hij 
vanuit zijn ervaring vertelde. Hij vertrok 
altijd vanuit het standpunt van effectieve 
bouw. Daar luisterde ik graag naar, want 
hij kon goed vertellen.

Sowieso herinner ik mij ook Freddy 
Brackx nog. Hij kon enorm 
boeiend les geven en een 
saai vak toch interessant 
maken.

Julien De Rouck is ook zo iemand, net 
zoals professor van Bogaert die altijd va-
nuit zijn ervaring sprak. Hij heeft de ha-
ven van Zeebrugge ontworpen en daar 
vertelde hij ook vaak over in zijn lessen. 
Hij geeft zeer boeiende lessen en het 
verveelt ook niet hé. Vooral zee- en haven-
bouw dan. Bij DEME hoor ik nog regel-
matig zijn naam vallen. 

Rudy van Impe is ook een machtige prof, 
ik herinner me nog zijn mondelinge exa-
mens van vroeger. Die waren in zijn bu-
reau aan een klein tafeltje en in een zeteltje 
waarin je helemaal wegzakte. Hij stelde je 
gemoedelijke vragen, op de manier waar-
op hij lesgeeft. Als je antwoord fout was, 
zei hij: “Ben je daar wel zeker van? Zou 
je daar niet nog eens over nadenken?” en 
zo verloor je eigenlijk echt geen punten. 
Daar was iedereen steeds voor geslaagd. 
’t Was vooral het oefeningenexamen waar 
mensen het moeilijk mee hadden. 

Heb je enige tips voor thesisstudenten en 
hoe verliep jouw eigen thesis?

Ik heb mijn thesis gedaan bij Matthieu De 
Beule. Ik had een biomedische thesis ge-
kozen met als onderwerp “De biomechan-
ica van een kniegewricht”: het ontwerpen 
van een 3D model van een knie, gebaseerd 

op scans van een knie. Ik had al water-
bouwkunde gevolgd in mijn studies, dus 
ik wou eens iets anders doen. 

Voor mijn thesis werkte ik samen met 
twee dokters die een bepaalde operatie op 
die knie deden om iets te testen; we moe-
sten die dan in verschillende hoeken leg-
gen om langs verschillende hoeken scans 

te kunnen nemen.

En hoe zat het met de 
bekende thesisstress op het 

eind van het jaar? Had je daar ook me te 
maken?

Nee, eigenlijk niet. Je hebt hier echt een 
‘slechte student’ vast. Mijn thesis was op 
tijd klaar. Ik heb er eigenlijk voor gezorgd 
dat al mijn vakken in het eerste semester 
vielen, waardoor ik mijn volledige tweede 
semester had om daar aan te werken. Ik 
had geen zin in die bekende laatste weken 
thesisstress. Ik ben in januari-februari-
maart beginnen doorwerken en in mei 
was ik aan het uitbollen. In juni had ik 
eigenlijk niets meer te doen. Het klinkt 
streverig, maar het is eigenlijk super luxe 
geweest want ik heb dan nog twee maand 
vakantie gehad en op 1 augustus ben ik bij 
DEME begonnen.

Kan je ons vertellen waarom je DEME 
zou aanraden aan onze collega’s als 
werkgever?

Als ik van bedrijf zou moeten verand-
eren, zou ik opnieuw voor DEME kiezen. 
DEME is enorm gericht op zijn me-
dewerkers en hun persoonlijke situatie. Ze 
zijn heel vatbaar en open voor familiale 
omstandigheden. 

Ik weet niet hoe dat zit bij andere bedrijven, 
maar bij DEME krijg je wel een gevoel van 
‘ik ben hier niet alleen in dat bedrijf ’. De 

“DEME is enorm 
gericht op familie.”
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sfeer bij DEME vind ik sowieso heel goed: 
iedereen is vriendelijk tegen elkaar. Als je 
raad nodig hebt zullen mensen met ervar-
ing je meteen helpen als je ze eens opbelt. 
Het is dus niet omdat je nieuw bent dat ze 
je sneller zullen afschepen; iedereen is al-
tijd heel behulpzaam. 

Er wordt ook hard gewerkt. 
En voor dat harde werken 
word je ook echt geappre-
cieerd. Een voorbeeld: ie-
mand moest een hele dag 
en nacht doorwerken om 
een offerte af te krijgen. Ze 
kon pas de volgende ochtend naar huis 
gaan en toen stond plots een fles cham-
pagne voor haar deur om haar te bedank-
en. Dat zijn allemaal leuke extraatjes als 
erkenning. De belangrijkste erkenning is 
natuurlijk je loon in de eerste plaats, maar 
ook die leuke, minder kostbare dingen. Je 
krijgt er trouwens ook een verzekeringsp-
akket dat enorm goed werkt. Dat is geen 
fabeltje. 

Heb je ook bij andere bedrijven gesollic-
iteerd?

Ik heb nog gesolliciteerd bij Jan De Nul en 
nog bij een IT-bedrijf, waarvan ik de naam 
vergeten ben. Maar de sfeer bij DEME was 
meteen veel gemoedelijker, dus heb ik ook 
gekozen om daar te gaan 
werken. 

Binnen welke afdeling van 
DEME ben je momenteel 
werkzaam?

De voorbije drie jaar heb ik in het buiten-
land gewerkt. Nu werk ik op hoofdkantoor 
voor het CCC (Central Competence Cent-
er). Dit departement komt vooral tussen 
als er projecten moeten worden begroot 
die multidisciplinair zijn en een centrale 

coördinatie nodig hebben.  

DEME staat bekend als internationaal 
bedrijf, waar ben jij zoal geweest ge-
durende je loopbaan?

Ik heb drie jaar op London Gateway 
gezeten. We verdiepen daar 
de Theems over een afstand 
van 100 km. Daar moet zo’n 
30 000 000 m³ zand gebag-
gerd worden. Het project is 
gestart toen ik net begon 
waardoor het nog moest 
opgestart worden qua mi-

lieuvergunningen en dergelijke. We heb-
ben daar kasten aan documenten ge-
schreven om dat project erdoor te krijgen. 
Eenmaal dat klaar was zat ik daar al zeven 
maand en kende ik het project dus door 
en door. De projectmanager wou mij toen 
ook graag op het project houden aangezien 
ik al die kennis over de voorbereiding had 
opgedaan. De eerste fase van dat project 
is afgerond in augustus, toen wou ik iets 
anders doen en dan ben ik naar het hoofd-
kantoor gegaan. 

Je was in Londen Project Ingenieur, kom 
je dan vaak in contact met de schepen?

Als projectingenieur sta je in contact 
met de schepen en kom je zeker ook aan 

boord. Je krijgt continu 
data binnen van het schip 
over de baggerproductie. 
Als projectingenieur volg 
je onder andere op of de 
productie goed verloopt. Je 

bespreekt die data met de ingenieurs op 
het hoofdkantoor, onder andere de pro-
ductie-ingenieurs die het project mee heb-
ben voorbereid en de productie hebben 
berekend. Je komt vooral aan boord om 
over de productie te overleggen, maar ook 
om meer algemene zaken te bespreken. 

“Hoe harder je 
werkt, hoe meer 
het geapprecieerd 
wordt, zoals in ieder 
bedrijf.”

“Daarna ben je 
twee weken volledig 
vrij en dat is heer-
lijk.”
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Als er bijvoorbeeld een nieuw schip op het 
project aankomt, dan gaat de projectinge-
nieur aan boord van het schip om het pro-
ject uit te leggen en de opdracht duidelijk 
te maken. 

Binnen Europa werkt DEME met een 4 
weken werken en 2 weken vrijaf systeem. 
Was dat ook bij jou het geval en hoe ver-
loopt dit dan met familie en eventueel 
een vriendin?

Ja, in Europa is dat inderdaad het systeem. 
Ikzelf ben vorig jaar getrouwd. Toen ik 
besloot voor DEME te gaan werken heb 
ik meteen een afspraak gemaakt met mijn 
vrouw. Ik heb gezegd dat ik graag naar 
het buitenland zou gaan, maar maximum 
voor drie jaar. Ik heb ook aan DEME 
verteld dat ik binnen Europa wilde bli-
jven. Dat trok mij meer aan dan Australië, 
Qatar,… En het vier weken – twee weken 
systeem is toch iets voordeliger voor fami-
lie. Ik zat ook in Engeland, dus mijn vrouw 
kon gemakkelijk overkomen. Het gebeurt 
ook op plaatsen verder in de wereld dat de 
partner eens langskomt, maar minder fre-
quent natuurlijk. Je kan ook op getrouwde 
basis gaan werken bij langdurige project-
en, dan neem je je partner mee. 

Voor mij ging het persoonlijk perfect, voor 
mijn vrouw iets minder. Voor de mensen 
die achter blijven is dat iets moeilijker 
te dragen. De mensen op 
site worden meestal ook 
je vrienden. ’s Avonds ga 
je iets eten en drinken 
samen… Dus na vier 
weken is het vaak schrikken dat er al vier 
weken gepasseerd zijn. Daarna ben je twee 
weken volledig vrij en dat is heerlijk. Nu 
werk ik in België en mijn eerste vakantie 
zal ergens in december zijn. Voor de rest 
weet ik het niet. In het buitenland weet je 
wel dat je thuiskomt en gewoon vrij hebt.

Ben je in België komen werken voor je 
vrouw?

In eerste instantie ben ik inderdaad ter-
uggekomen naar België voor haar, ook 
omdat ik die afspraak met haar had ge-
maakt. In tweede instantie wou ik meer 
projecten leren kennen. Op het hoofdkan-
toor leer je meer projecten kennen in één 

keer. Het zijn projecten in 
voorbereiding en ook pro-
jecten die bezig zijn. Je krijg 
meer en andere info over de 
projecten. Ik leer meer bij 
over het bedrijf en hoe alles 

werkt. Dus op dat vlak is het voor mij mo-
menteel zeker interessant om in België te 
werken. 

Wat is jouw leukste werkervaring?

Wel, door het feit dat ik drie jaar in Londen 

“Solliciteren moet 
een tweede natuur 
worden.”
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zat kende ik dat project door en door. Na twee jaar is mijn directe chef van die site ver-
trokken en toen vroeg de Project Manager aan mij of ik zijn functie wilde innemen, 
wat redelijk snel was. Ik kende het project wel bijzonder goed en zat daar ongeveer al 
het langst. Het was leuk om plots zoveel verantwoordelijkheid te krijgen en daarom 
ben ik daar ook een jaar extra gebleven. 

Als laatste vraag: heb jij enige tips om te solliciteren voor onze laatstejaars?

Solliciteren moet een tweede natuur worden. Je moet gewoon je zelf zijn. Hoe meer 
stress je hebt, hoe slechter de sollicitatie zal verlopen. Ik heb een paar sollicitaties 
gedaan en die waren eigenlijk altijd zeer luchtig en gemoedelijk. Het hoeft niet stress-
vol te zijn. Als je er vertrouwd mee bent, kan humor enorm veel doen. Het creëert 
direct een vertrouwen of een gemoedelijke sfeer en het geeft ook aan dat je je wel 
comfortabel kan maken in vreemde situaties. 

Alle jobbeurzen kan ik ook aanraden. Doe er zoveel mogelijk van, ga met die mensen 
spreken. Heb er vooral geen schrik van, want zij willen jou een job aanbieden, anders 
zouden ze daar niet staan. Dus jij bent eigenlijk in het voordeel. 

Probeer ook je eigen kenmerken in de verf te zetten. Bijvoorbeeld als je naar een sol-
licitatie gaat, kan je op voorhand nadenken over je positieve en negatieve kenmerken. 
Het slechtste dat je kunt voorhebben is dat ze daar naar vragen en dat je er niet op kan 
antwoorden. Slechte eigenschappen hoeven niet perse slecht te zijn voor het bedrijf. Ik 
heb bijvoorbeeld de zeer slechte eigenschap dat ik alles veel te veel in detail wil weten. 
Als ik bijvoorbeeld iets lees, wil ik ook weten wat ik gelezen heb. Sommige mensen 
lezen iets en zien dan wel. Maar ik verwacht dan ook van die andere persoon dat hij 
weet wat hij gelezen heeft. Dus op dat vlak verwacht ik dan ook veel van anderen. Zo 
zet je in principe een eigenschap die een bedrijf wel leuk vindt, perfectionisme, om 
naar een negatieve eigenschap waar je wel iets kan aan doen. 

Bij sommige bedrijven durven ze je ook wel eens een kennistest voor te schotelen. Als 
je dat op voorhand weet, kan je zo’n IQ-testjes opzoeken op internet en je daar zoveel 
mogelijk vertrouwd mee maken.

Bedankt Mathieu voor dit interview!
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Testimonials

Na enkele jaren studeren aan onze faculteit kreeg ik zin om de internationale toer op te 
gaan. Ik geef eerlijk toe dat ik in het begin al het administratieve werk niet zag zitten. 
En waar wil je heen als je geen Spaans kent en gesprekken in gebrekkig Engels wilt 
vermijden? Mijn voorkeur ging meteen uit naar Frankrijk, omdat ik zo mijn Frans kon 
opfrissen en de taal van onze zuiderburen eindelijk in de praktijk kon toepassen.

Toen ik zag dat onze universiteit samenwerkte met een universiteit in de buurt van 
Parijs stelde ik me direct kandidaat. Ik was blijkbaar niet de enige geïnteresseerde, maar 
uiteindelijk mochten zowel ik als Eveline samen naar Frankrijk! Eerder kreeg ik de kans 
van DEME om een stage te volgen aan de Spaanse Costa, dus werd het buitenlands 
avontuur compleet…

Het voorbereidend administratief werk in België viel uiteindelijk heel goed mee. Ook 
heeft iedere Erasmusstudent recht op een beurs en dit is een grote hulp om de stap te 
zetten richting van een Erasmusavontuur.

Cergy-Pontoise is een nieuwe agglome-
ratie ten Noordwesten van Parijs en telt 
heel veel onderwijsinstellingen zoals 
de Université de Cergy-Pontoise en een 
hele resem elitaire ingenieursscholen 
zoals de ENSEA (École Nationale Supé-
rieure de l›Électronique et de ses Appli-
cations) en de ITIN (École supérieure 
d›informatique, réseaux et systèmes 
d›information). Zelfs de ESSEC, de 
meest gerenommeerde business-school 
van Parijs is te Cergy gevestigd. 

Michiel op erasmus 
in Parijs
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Cergy-Pontoise heeft een vlotte verbinding met Parijs. 
Er is een soort combinatie van metro en trein (RER) die 
je in een half uur naar hartje Parijs brengt. Net zoals 
in Gent bevindt de faculteit génie civil zich wat buiten 
het centrum van Cergy. Ikzelf zit in een gloednieuwe 
residentie die zich naast de faculteit en het RER station 
bevindt.

Als Erasmusstudent krijgt je een berg administratief 
werk bij je aankomst. En hier in Frankrijk werken ze 
vaak trager dan in België. Aanvankelijk had ik een min-
der ideaal kot, maar gelukkig kon ik verhuizen waar-
door ik mij nu tussen zowel klasgenoten als andere 
Erasmusstudenten bevind. En deze zijn er vanuit alle 

hoeken van de EU: zo komen we goed overeen met Duitsers, Denen, Nederlanders, Ita-
lianen… Ook zijn enkele woordjes Spaans handig om te communiceren met de Spaanse 
studenten. 

De universiteit heeft een vereniging die zich inzet voor de buitenlandse studenten. Zo 
organiseerde ze al een bezoek aan het kasteel van Lodewijk XIV te Versailles, een boot-
tocht op de Seine,… We hebben al vaak genoten op de helling van de Montmartre of in 
het Quartier-Latin met zijn vele gezellige terrasjes en restaurants. In Cergy is er ook een 
soort stamcafé waar we regelmatig met de Erasmussers samenkomen. 

Natuurlijk zijn er genoeg feestjes voorzien voor de Erasmusstudenten: ofwel wordt er 
iets georganiseerd in een residentie, ofwel trekken we met zijn allen naar centrum Pari-
js. Zo hebben we al gefeest in de clubs rond de Tour Montparnasse en zelfs op een boot 
op de Seine nabij Place de la Concorde. 

De lessen zelf zijn volledig in het Frans, dus is het wel iets moeilijker om goed te kunnen 
volgen. De medestudenten zijn wel heel vriendelijk en helpen ons vaak als we om ver-
talingen vragen. Ook komen vele buitenlandse studenten naar Cergy om hun master-
diploma te behalen, waardoor we niet echt uit de toon vallen als buitenlanders. Zo heb-
ben we klasgenoten uit China, Vietnam, Algerije, Madagaskar, Roemenië, … Pauzes 
zijn hier niet verplicht waardoor we soms twee tot drie uur geconcentreerd moeten 
blijven volgen. Aan de universiteit is er 
ook minder discipline tijdens de lessen: 
vaak komen studenten veel te laat toe 
of verlaten ze plots de zaal om te telefo-
neren. Ook zit de meerderheid tijdens 
de les geregeld aan hun smartphone te 
prutsen. Het niveau van de lessen is gelij-
kaardig aan dat van de UGent, hier kri-
jgen we wel geen projectwerk. Maar hier 
wordt vaak les gegeven tot 7 u ‘s avonds 
en wordt ook intensief in de les gewerkt. 
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Ons curriculum bevat avondlessen Frans waar we samen met andere Erasmussers 
van gelijkaardig niveau gesprekken voeren en grammatica opfrissen. Deze avondles-
sen omvatten ook een museumbezoek en culturele activiteiten. Zo bezochten we vo-
rige week een museum over de Franse revolutie en daarna het huis van Victor Hugo. 
Hierbij kregen we een begeleidende vragenlijst. Velen vullen deze tegen hun zin in 
wat vaak hilarische groepstaferelen oplevert… 

Net deze week hebben we ons eerste examen gehad: het betrof het vak “recherche 
opérationelle”. Alle examens hier duren slechts 1u15, waardoor je dus alles aan een 
ijltempo moet afwerken. Ik snap nog steeds niet hoe een reguliere student hier een 
vak gelijkaardig aan Berecon kan oplossen in 1uur en 15 minuten… In het lespakket 
zitten ook “séminaires”, zo hebben we een ganse dag een ingenieursbeurs bezocht 
in de CNIT-expo aan La Défense waar verschillende bedrijven zich voorstelden en 
enkele conferenties over innoverende ingenieurstechnieken plaatsvonden. Wat een 
verrassing toen bleek dat één van de hoofdsprekers een landgenoot was!

De universiteit heeft ook een gevarieerd aanbod aan sporten waar iedereen aan kan 
deelnemen. Zo speel ik wekelijks een potje zaalvoetbal met andere Franse studenten. 
Sommige studenten gaan muurklimmen of zelfs golfen.

Ik kan iedereen een Erasmus aanraden, door onze goede basisopleiding aan de UGent 
hoef je je weinig zorgen te maken over het niveau aan de buitenlandse universiteiten. 
Ook krijg je de kans om vele nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe horizonten te 
verkennen en je talenkennis te verbeteren. Studeren aan de “faculté génie civil” te 
Cergy geeft je de kans om je Frans en je opleiding  bij te schaven, een heleboel nieuwe 
mensen te leren kennen en te genieten van “la vie Parisienne”.

Michiel Deneckere
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Exchange to ‘the city that never sleeps’: Miami (een verslag van Kenny Martens)
Sinds 24 augustus verblijf ik in het prachtige Miami om hier een semester te stud-
eren. Van zodra ik mijn eerste voetstap plaatste op Amerikaanse grond voelde ik 
de warme, ietwat vochtige, tropische lucht tegen me aan stromen. Eindelijk echt 
zomers weer waar heel België naar verlangde. Maar dit zou maar een klein on-
derdeel vormen van alle zalige dingen die hier te beleven zijn...

On campus

Hier op de campus heerst een vakan-
tiesfeer. De hoofdingang bestaat uit 
een weg afgebakend door palmbo-
men, alle gebouwen zijn redelijk tot 
zeer modern en zijn ingebed in een 
geheel van gras, struiken en bomen. 
Kortom: een echte natuurlijke sfeer. 
Overal zijn er fonteinen te vinden en 
terrasjes waar je gezellig kan zitten en 
praten met je vrienden. Er is ook een 
meer met een klein riviertje dat dwars 
door de campus stroomt. Alles is hier 
aanwezig: terreinen voor allerhande sporten, een openlucht zwembad, een hyper-
modern wellness center, restaurants, bibliotheken, winkels voor voeding en gad-
gets, een café en natuurlijk niet te vergeten: een fastfoodketen en Starbucks.

Het studentenleven hier is geheel anders dan in Gent. Het systeem dat hier wordt 
toegepast geeft de student wat minder vrijheid. Men gebruikt hier het concept huis-
werk, testen en andere uitvindingen die ons heel wat werk geven tijdens het jaar. 
Aan de andere kant geeft men hier veel minder les dan thuis. Ik heb tien uur les 
per week. Wat het hier toch eenvoudiger maakt, is het feit dat er niet enkel een 
eindexamen is, maar de punten worden verdeeld over aanwezigheid, huiswerk, in-
tersemestriële examens en een eindexamen. De pakken zijn dus minder dik om te 

leren en je hebt meerdere kan-
sen om te slagen voor het vak. 
Natuurlijk zijn er ook veel leuke 
dingen aan het Amerikaanse 
studentenleven. Fraternities 
(studentenclubs) met fratparties 
en houseparties en gratis college 
football games met cheerlead-

Kenny op uitwiseling naar Miami
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ers en fanfares om maar enkele dingen op 
te noemen.

Going out

Het uitgaansleven is hier fantastisch! Ook 
hier is donderdag dé uitgaansdag voor de 
student. Wat wij de ‘Overpoort’ noemen 
wordt hier ‘Coconut Grove’ genoemd. Dit 
is ook een straat met zijstraten waar bars 
en clubs aanwezig zijn. Enkele bemerkin-

gen zijn wel: je moet 21 zijn om ergens binnen te geraken en alcohol te mogen drinken. 
Maar in sommige clubs is 18+ toegelaten (je krijgt er wel geen alcohol). 
In het weekend organiseren wij zelf de ‘UM Partyseries’. Dit zijn partybussen die ons 
brengen naar de beste clubs van Miami, gelegen te South Beach. De clubs hier zijn echt 
ongelooflijk en niet te vergelijken met ook maar één club in België. Op zo›n avond beleef 
je echt de tijd van je leven... Of course, this is Miami bitch!
Trips

Natuurlijk is hier ook het één 
en ander te beleven buiten de 
clubs en Miami. Tot nu toe heb 
ik zelf nog niet zoveel gereisd 
maar vooral Miami verkend. 
Eén van de leukste dingen die 
ik gedaan heb is een Cruise naar 
de Bahama›s. Een weekendje re-
laxen in de jacuzzi op de cruise 
en twee dagen de Bahama›s gaan 
verkennen. Mijn vrienden en ik 
hebben gekozen om dit te doen 
per scooter. Deze trip is tot nu 
toe het beste wat ik gedaan heb. 

Verder op mijn agenda staan: een bezoek aan Orlando (Universal studios en Disney-
world), een lancering van een raket bijwonen op Cape Canaveral en een bezoek aan het 
Kennedy Space Center, een weekendje op de ‘Keys’ (eilandengroep) en een concert van 
de Black Eyed Peas in één van de grootste stadions van Miami en de Everglades...

See you guys at Ghent in the second semester and don’t worry: I’m having the time of my life! 
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Komende activiteiten
Ook volgend semester staan er nog enkele fantastische Pou-
trix - 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
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Raadsels  •  Raadsels  •  Raadsels
Naast de razend interessante artikels voorzien we zoals gewoonlijk enkele doordenkers 
voor jullie. Stuur je oplossingen en denkwijzen door naar raadsels@poutrix.be en maak 
kans op 2 filmtickets!

Raadsel 1:

Tim en Garry zouden graag een schaakwedstrijdje tegen elkaar spelen. Helaas beschik-
ken ze enkel over een mismaakt schaakbord van 11 op 13 vakjes. Ze besluiten een nieuw 
spel uit te vinden. In de hoek linksboven plaatsen ze een koning en in de hoek recht-
sonder plaatsen ze de koningin. Om de beurt mogen ze de koning verplaatsen naar 
rechts, naar rechtsonder of naar onder. Degene die de koningin kan pakken wint het 
spel. Welke tactiek gebruikt Tim best om te winnen?

Raadsel 2:

Een masterstudent ingenieurswetenschappen optie constructie en ontwerp heeft een 
enorme voorraad van 5000 betonblokken en één olifant. De olifant is trouw aan de stu-
dent zolang hij betonblokken heeft, maar per 10 meter afstand die de olifant loopt eet 
hij één betonblok op. Bovendien kan de olifant slechts 120 betonblokken tegelijkertijd 
dragen. Hoewel de student de verkeerde major koos, realiseert hij zich toch dat hij re-
delijk ver met de olifant kan komen door telkens een stuk te wandelen met de olifant 
en dan terug te keren om nieuwe betonblokken te halen. Hoe ver kan hij maximaal 
wandelen met de olifant?

Raadsel 3:

Een rijke professor heeft zijn land nagelaten aan zijn vier zoons: Jan, Piet, Jo-
ris en Adolf. Het land heeft de vorm van een convexe vierhoek. De zoons willen 
het land in stukken verdelen zó dat elk een even grote oppervlakte krijgt. Het land 
mag best in meer dan 4 stukken verdeeld worden (dan krijgt ieder een aantal stuk-
ken) en de stukken die iemand krijgt, hoeven niet per se aan elkaar te grenzen.  
Hoe kunnen zij het land op de makkelijkste manier verdelen?
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Raadsels  •  Raadsels  •  Raadsels
Raadsel 4:
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oplossingen raadsels Poutrix 5.2
Hieronder staan de oplossingen van de raadsels uit Poutrix 5.2. Koen Calleyl en Brecht 
Bobelyn hebben alle raadsels fantastisch goed opgelost en zijn dan ook de grote win-
naars van de vorige editie. Wil jij de volgende zijn die 2 filmtickets in de wacht sleept? 
Los dan de raadsels van de vorige pagina op en stuur je oplossing (en denkwijze) door 
naar Raadsels@poutrix.be

Raadsel 1:

Raadsel 2:
Stel: x= honderdtallen, y= tien-
tallen, z= eenheden. Dan is een 
getal met 3 cijfers = 100 x + 10 
y + z waarbij geldt: 0<x<=9, 
0<=y<=9 en 0<=z<=9. Als 
dat getal typisch is dan geldt: 
100x+10y+z=x+y+z+xyz of 
99x+9y=xyz. 

Maw 0<= (99x+9y)/(xy)=z <=9 en dus (99x+9y)/x<=9y waardoor y/x<=-2. Maar dit kan 
niet aangezien dat 0<x<=9 en 0<=y<=9. Er zijn dus geen typische getallen bestaande 
uit 3 cijfers.

Raadsel 4:
Als we de getallen op de vlakken van de kubus respectievelijk a, b, c, d, e en f noemen 
dan is de som van de producten van de getallen overeenstemmend met elk hoekpunt:

abf+adf+acd+abc+bef+def+cde+bce=1001 of: a(bf+df+cd+bc)+e(bf+df+cd+bc)=1001 
en dus (a+e)(f(b+d)+c(b+b))=1001 waardoor: (a+e)(f+c)(b+d)=1001

1001 is precies deelbaar door 3 getallen (7, 11 en 13) waarvan het product terug 1001 
oplevert. 7, 11 en 13 moet dus in willekeurige volgorde gelijk zijn aan respectieve-
lijk (a+e), (c+f) en (b+d). De som van deze getallen is dus de som van 7, 11 en 13: 
7+11+13=31.

De som van de getallen op de zijvlakken van de kubus is dus 31.
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Het Poutrix-jaar 2011-2012 was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 

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

SBE gerenommeerd Belgisch studiebureau met ook heel wat 
internationale projecten. Zo is SBE ondermeer betrokken 
bij de uitwerking van de nieuwe Panama-sluizen. De exper-
tise van SBE beperkt zich niet tot grote waterbouwkundige 
projecten. Het studiebureau is eveneens actief in ondermeer 
de burgerlijke bouwkunde en in staalconstructies.

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, Ned-
erland, het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. Als groep van verschillende 
bedrijven hebben wij ook de grote troef steeds carrièremo-
gelijkheden te kunnen bieden.

Een totaalbedrijf met vele facetten : water, energie, mo-
biliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en 
nog veel meer. In elk van die complementaire disciplines 
vestigden ze zich als nichespeler en ontpopten zij zich 
tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde 
waarde. Gebundeld vormen al die disciplines een totaal-
bedrijf, Denys, een veelgevraagde partner voor de meest 
complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken.
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De Artes Group bestaat uit drie zusterondernemingen waar-
onder de algemene bouwondernemingen Depret en Roegiers. 
Zij zijn actief in de waterbouwkunde (windmolenpark ELDE-
PASCO 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 vakbekwaam-
heid van hun medewerkers centraal.

Aertssen is één van de toonaangevende bedrijven 
in grondverzet. Hierbij zijn ze met succes gedi-
versifieerd 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 Liefkenshoek-
spoortunnel en het Deurganckdok. Hun motto: 
“People, power and passion to build on”

De bouwgroep Willy Naessens is een onderneming 
gespecialiseerd in de bouw van KMO-gebouwen, lo-
gistieke 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 produc-
tie tot eigen transport en montage, hetgeen zich weer-
spiegelt in de reeds meer dan 7000 realisaties.

Het Poutrix-jaar 2011-2012 was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:

Aquafin bouwt, beheert en exploiteert de bovenge-
meentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering 
in Vlaanderen. Vanuit expertise bieden zij dezelfde di-
ensten ook aan voor steden en gemeenten. Dankzij de 
investeringen van het Vlaamse Gewest, hun  belangri-
jkste opdrachtgever, zijn ze er in geslaagd om de zuiv-
eringsgraad in Vlaanderen de afgelopen twee decennia 
op te trekken van nauwelijks 30 % naar 80 % vandaag. 
Jonge ingenieurs krijgen de kans om zelfstandig een 
project te managen van begin tot einde. 
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Het Poutrix-jaar 2011-2012 was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:
IMDC is reeds 30 jaar een toonaangevend 
studiebureau met ongeveer 80 medewerkers, 
actief in water. IMDC biedt expertise op top 
niveau aan voor een zeer breed spectrum van 
watergerelateerde projecten zoals het inschat-
ten van overstromingsrisico’s, het opstellen 
van hydraulische modellen, kustbescherming, 
sedimentatierisico’s, baggertechnieken, blauwe 
energie, oeverbescherming van rivieren, binn-
enscheepvaart, infrastructuur voor havens en 
offshore windmolens en pijpleidingen.

Groep Van Roey is een grote Vlaamse bouwgroep die 
gelooft in een echte geïntegreerde aanpak. De groep is 
actief in ontwikkeling, ontwerp, financiering, bouw, on-
derhoud en exploitatie (= DBFMO). Van Roey, vanhout.
pro en Maes, realiseert over heel Vlaanderen projecten 
op verschillende niveaus: van nieuwbouw tot restauratie, 
van ruwbouw tot sleutel-op-de-deur, … Van Roey Vast-
goed staat in voor de ontwikkeling en het vermarkten 
van bouwprojecten. 

Mensen en schepen, dat zijn de drijvende krachten 
achter de Jan De Nul Group. Dankzij meer dan 5000 
werknemers en een ultramoderne vloot staat de groep 
vandaag aan de top van de internationale dredging 
industrie. Jan De Nul Groep is ook gespecialiseerd in 
diensten voor de offshore olie en gas industrie. In de 
civiele techniek is de groep een van de grootste aanne-
mers in België. 
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Het Poutrix-jaar 2011-2012 was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:

Wij zijn een studiebureau voor civiele werken en 
milieustudies (opgericht in 1978 te Schoten) Onze 
kantoren zijn gelegen te Deurne; wij zijn met een 
25tal jonge medewerkers.

Jobpunt Vlaanderen gaat op zoek naar gemotiveerd 
en geëngageerd talent voor de Vlaamse overheid 
en voor Vlaamse provinciebesturen, steden en ge-
meenten, OCMW’s en intercommunales.

Establis Group is een engineeringsbureau, gespe-
cialiseerd in het creatief ontwerpen en berekenen 
van bouwkundige structuren, met een bewust 
gevoel voor realiteit. 

Structo nv is actief aan de basis van veel bouwwerken, 
industrieel of binnen het verkeerslandschap. Structo 
spanbeton torst het wegdek, draagt vloeren en daken 
en speelt daardoor een rol van fundamentele betekenis 
in tal van projecten. 
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