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Voorwoord

 Beste Poutrix-sympathisant,

Met de uitgave van dit boekje valt niet meer te 
ontkennen dat het einde van dit academiejaar in 
zicht is. Voor de meeste studenten betekent dit 
dan ook de aankondiging van een helse, alles 
verorberende blokperiode die het uiterste van 
hen zal eisen. Toch schuilt er ook enige vreugde 
achter deze woorden, gezien de zomer eindelijk 
de winterse koude verdreven heeft en het 
dagdromen over een leuke vakantietijd en verre 
reizen een dagelijkse bezigheid is geworden…

Voor de laatstejaarsstudenten die nu druk in de weer zijn 
met het afwerken van hun masterproef gaat weldra een nieuwe periode van 
start. Eén van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en natuurlijk ook geld 
verdienen. Ik wens jullie dan ook een uitdagende en inspirerende carrière toe, 
waarbij jullie grootse projecten mogen realiseren die de wereld meer kleur 
zullen geven. Uiteraard gaat het afstuderen ook gepaard met het achterlaten 
van je studentenleven en gigantische hoeveelheden bier, wat toch enig 
sentiment oproept. Wees echter niet bedroefd want Poutrix heeft een prima 
alumniwerking waarbij je al die nostalgische herinneringen aan nooit vergeten 
tijden weer naar boven kan halen en dat tweemaal per jaar! 

We hebben dit semester weer enkele zeer mooie activiteiten achter de rug, 
zoals het bezoek aan de tuikabelbrug, twee metselcursussen, een bezoek aan 
het GEN –project, een onvergetelijke driedaagse naar Londen en uiteraard 
ook een gewiekste quiz! Het doet me dan ook een groot plezier te weten dat 
bouwkunde echt leeft bij onze studenten en dat het zevende jaar in het bestaan 
van Poutrix succesvol afgesloten kan worden. 
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Als voorzitter, maar voornamelijk als vriend zou ik van deze gelegenheid ook 
gebruik willen maken om de bestuursleden en medewerkers van Poutrix te 
bedanken voor hun uitzonderlijke inzet. Het was echt een plezier om met jullie 
samen te vergaderen en activiteiten te organiseren. Het is dan ook met enig 
verdriet dat ik mijn functie als voorzitter zal afstaan. De pijn wordt echter sterk 
verzacht wetende dat ik een minstens evenwaardige opvolger zal hebben die 
samen met een nieuwe lichting studenten alles in werk zal stellen om Poutrix 
nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Sahin Monserez
Voorzitter Poutrix 2012-2013
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Voorbije  activiteiten  (2013)

Aan de start van het tweede semester stond er alweer een klepper van formaat 
op het programma van Poutrix. We trokken op uitnodiging van het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, in het gezelschap 
van professor De Rouck, naar de Antwerpse haven alwaar de Deurganckdoksluis 
gerealiseerd wordt. Eens voltooid, omstreeks 2016, zal het qua volume de grootste 
zeesluis ter wereld zijn! De huidige kampioen, de Berendrechtsluis, bezit immers 
dezelfde afmetingen in planzicht, namelijk 500 m op 68 m, maar is vier meter 
minder diep (13,58 m tegenover 17,80 m). 

Deurganckdoksluis

“Maar waarom nog een sluis aanleggen 
in de Waaslandhaven? Volstaat de 
huidige Kallosluis dan niet?”, hoor ik u al 
denken. Inderdaad, de huidige trafieken 
gaan het petje te boven van deze oude 
rakker. Hij draait nu aan een krappe 
90% van zijn capaciteit terwijl het 
optimum op 80% zou liggen. Prognoses 
voorspellen daarbij een monotoon 
stijgende groei van het verkeer, 
ondermeer wegens de aanleg van een 
nieuwe tankerterminal. Bijkomende 

redenen zijn de correlatie tussen tijd 
en scheepsgrootte, het bekomen van 
een gegarandeerde bedrijfszekerheid 
van de Waaslandhaven door de nieuwe 
parallelschakeling van de twee sluizen 
en op de koop toe een merkelijk kortere 
toegangsroute via het Deurganckdok.
Uiteraard gaat zo’n megaproject 
gepaard met bijkomende interessante 
werken. Na de koffie leerden we zo 
bij de inleidende presentatie onder 
meer dat er aan weerszijden van de 
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Voorbije  activiteiten  (2013)
sluis twee basculebruggen, 
i.e. een ophaalbrug met 
slechts één draaipunt in 
plaats van de klassieke 
twee, voor gemengd 
spoor- en wegverkeer 
gerealiseerd zullen 
worden. Verder zullen er  
uitgebreide wegeniswerken 
plaatsvinden en zal een 
eerder uitgebaggerde put 
opnieuw gedempt wordt. 

De voornaamste structurele 
component van de sluis, zijnde de 
grondkerende muren, betreffen 
L-muren met meer dan respectabele 
afmetingen. De aansluiting met de 
Waaslandhaven zelf wordt opgebouwd 
uit Deense kaaimuren. De sluisdeuren 
zijn van het type roldeur waarbij het 
kruiwagensysteem wordt aangewend. 
Zo wordt het bewegingsmechanisme 
zoveel mogelijk boven de waterlijn 

gehouden. Aan beide zijden van de 
sluis worden ze ontdubbeld om de 
bedrijfszekerheid bij aanvaring of 
onderhoud van één van de deuren 
te garanderen. Deze dubbelkerende 
deuren zullen in een latere fase van 
de werken drijvend op het water 
aangevoerd worden waarna ze door 
middel van ballast op hun juiste positie 
geplaatst zullen worden. Verder leerden 
we over het pienter slibafvoersysteem 
waarover de sluis zal beschikken. 
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Na de presentatie 
was het tijd voor de rondleiding. 

Zo konden we met eigen ogen de 
werkelijk gigantische afmetingen 
van de bouwput vaststellen. Daarbij 
sprongen de zeer steile taluds meteen 
in het oog. Deze konden aangewend 
worden doordat de grond ter plekke 
van goede kwaliteit is. Daarnaast zagen 
we ook de eerste fase van de L-muren, 
het aanleggen van de leidingtunnels, 
het heien van de damplanken en de 
voortgaande grondwerken. 

Enkele 
cijfers kunnen de 
vastgestelde schaal van de werken 
beter duiden. In totaal zal een 9,1 
miljoen kubieke meter grond worden 
uitgegraven. Daarvoor werd een 
waterdicht scherm van 2,4 km rondom 
de bouwput aangebracht. Er zal 795 
000 m³ gewapend beton aangewend 
worden. Niet minder dan 57 000 m2  aan 
damplanken verstevigen de constructie. 
Het zal dan ook niemand verbazen dat er 
één werfleider fulltime werd aangesteld 
om het heien van deze laatste te 
coördineren en niet in het minste de tel 
bij te houden.  

Op het einde van de rondleiding werden 
we geleid naar een 3,5 megajaar  oude, 
weliswaar dode, achterneef van de 
Groenlandse walvis. Ze werd tijdens 
de grondwerken op een diepte van 
11 meter aangetroffen en wordt nu 
door de gepaste instanties verder 
opgegraven. Verder werden ook nog 
resten van een dolfijn, een dijbeen van 
een vogel en haaientanden uit de grond 
gehaald.

Over al het voorgaande konden we ten 
slotte tussen pot en pint, aangeboden 
door het MOW, nakaarten. Dit 
betekende dan ook het einde van een 
geslaagde namiddag!

“Huge!” Lieselot

“Zo’n grote put heb ik nog nooit gezien!” Kirsten

 “De walvis was 
een mooi extraatje” 
Pierre-André
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BOUWling
Poutrix gaat sportief! 
Op donderdag 22 februari 2013 ging de befaamde Poutrix BOUWling door in de 
Overpoort Bowl, alwaar de bouwkundestudenten werden getrakteerd met twee 
spelletjes en een gratis vat (of een waterke of colaake voor de echte sportmannen/-
vrouwen en de chauffeurs van dienst). In groepen van vijf en uitzonderlijk zeven 
studenten werd onderling gestreden voor eeuwige roem en erkenning, of op zijn 
minst voor de eer gedurende die avond. In een uitermate goede en gezellige sfeer 
werden op de ene baan al meer strikes gegooid dan op de andere. Gutter balls, 
spares en splits vlogen ons om de oren en af en toe een fantasietje ertussen maakte 
het, samen met het - al dan niet troostende - pintje, een uitermate geslaagde avond.
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Metselcursus
“Wie wil afstuderen als bouwkundig 
ingenieur moet toch al eens een kwak 
mortel tussen een hoop bakstenen 
gesmeten hebben!”, dat was het 
argument dat ons naar de metselcursus 
bracht. De cursus werd op 27 maart 
en 17 april georganiseerd in het GITO 
te Merelbeke, waar ook de echte 
bouwvakkers in spe worden opgeleid. 
We kwamen stipt op tijd toe, gedreven 
door de schrik die ons eigen is om te laat 
te komen bij Prof. Taerwe. We hadden 
ons reeds uitgedost in onze vuilste 
kleren, maar met de gebruikelijke 
vertraging in ‘den bouw’ hadden we 
geen rekening gehouden. Na een half 
uurtje wachten kon de cursus dan toch 
beginnen.

Zonder mortel kom je niet ver. Daarom 
kregen we eerst een snelcursus ‘mortel 
maken’. Onder het motto ‘Eerst water, 
de rest komt later!’ gooiden we alles bij 
elkaar in de grote mengtrommel. We 
ontdekten dat luchtbelvervormer niet 
enkel in beton wordt gebruikt, maar dat 
deze ook in mortel toegepast wordt om 
de verwerkbaarheid te verhogen.

De basis van een mooi muurtje begint 
met het juist plaatsen van de ‘boerkes’: 
zorg ervoor dat de gladde zijde altijd 
aan de buitenkant zit. Vooraleer we 
met het echte werk begonnen, leerden 
we een mortelsandwich maken. Deze 
maakten we vervolgens klaar om er 
stenen op te zetten door uit de losse 
pols drie kapjes aan te brengen, zodat 
bij het aandrukken van de steen, de 
mortel plaats heeft zich te verspreiden. 
Deze steen vormde de basis van onze 
eerste metsellaag. 



Dé truc om je muurtje 
waterpas te metselen, is te 
beginnen met het plaatsen 
van de buitenste stenen 
van een rij. Wanneer deze 
boerkes waterpas liggen, 
is het gemakkelijker om de 
stenen ertussen goed te 
leggen in twee richtingen 
met behulp van regel en 
waterpas. Het aanbrengen 
van de sandwich onder de 
stenen ging uiteindelijk nog 
behoorlijk vlot, maar het 
opvullen van de stootvoeg 
vroeg toch wat meer 
handigheid. 

Je merkte direct wie de feeling had om 
de mortel aan de steen te laten kleven 
en wie sukkelde doordat de mortel aan 
het truweel bleef plakken. 

Wanneer je dit laatste teveel voor had, 
raadde de begeleider aan om er een 
scheutje water onder te mengen. Een 
WC-factor wordt in praktijk duidelijk 
niet zo nauw genomen! Over water 
gesproken: na een tijdje hard labeur 
kregen we toch wel dorst en werden 
we op onze wenken bediend met cola, 
hoewel een pintje ons misschien toch 
net iets meer bouwvakker had doen 
voelen. 

Wanneer je het groter ziet en vlotter 
wilt werken, gebruik je beter een 
metselkoord. Op die manier leerden we 
al snel meerdere lagen te metselen. Met 
deze techniek mochten we ons de rest 
van de middag uitleven. 
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De creatievelingen onder ons vonden 
een recht muurtje te saai en deden 
al eens zotter. In het eindresultaat 
verschenen volledige ramen en zelfs 
brievenbussen. 

Jammer genoeg moesten onze 
kunstwerken nadien terug afgebroken 
worden. Maar wie voor de goede groep 

gekozen had, hoefde dit niet zelf te 
doen. Ze mochten hun muurtje laten 
staan en laten goed- of afkeuren door 
de leerlingen die er de volgende dag les 
hadden.

Met pijn in de rug - en misschien ook 
een beetje in het hart - namen we 
afscheid van Johan, onze lesgever. ’s 
Avonds konden we moe, maar voldaan 
terugblikken op deze meer dan 
geslaagde metselinitiatie van Poutrix. 
We beseften dat de bouwvakkersstiel 
toch niet voor mietjes is!
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De eerste tuibrug voor wegverkeer van Gent is weldra een feit. Aangezien zij een 
van de weinige tuibruggen is in België, kon de constructie ervan Poutrix zeker niet 
ontgaan. Op donderdag 28 maart ging een delegatie van maar liefst 25 studenten 
op bezoek naar deze mastodont. Gezien de ligging en het mooie weer werd 
afgesproken om per fiets te vertrekken.

Werfbezoek tuibrug

De tuibrug over de Ringvaart 
maakt deel uit van een veel 
groter project genaamd: “R4 
Verbindt”. Tot op vandaag 
is de ring rond Gent enkel 
gesloten in wijzerzin, terwijl 
deze in tegenwijzerzin 
onderbroken is ter hoogte 
van de autokeuring in 
Zwijnaarde. Dit project dat 
tegen eind 2014 opgeleverd 
moet worden, zal de 
ring rond Gent eindelijk 
vervolledigen. 

Bovendien wordt er een nieuwe aansluiting gemaakt op de E17 en de E40 en ook de 
op- en afritten worden geoptimaliseerd. In totaal zijn er 15 werfzones opgericht om 
deze doelstellingen te realiseren en de tuibrug over de Ringvaart is daar één van. Ze 
verbindt het nieuwe op- en afrittencomplex aan het Scheldekanaal in Zwijnaarde 
met de nieuwe rotonde aan de Ottergemsesteenweg-Zuid.

Na een idyllische fietstocht 
doorheen het groene 
Merelbeke kwamen we toe 
aan de werfkeet waar we 
een zeer technische uitleg 
voorgeschoteld kregen over 
de constructie en berekening 
van een dergelijke tuibrug. Het 
gehele wegdek werd gestort 
op een stellingencomplex 
opgetrokken naast de 
Ringvaart. Ook de 40 m 
hoge stalen pyloon werd 
er opgericht waaraan later 
de tuien zouden worden 



16

opgespannen. Dit alles op een zodanige manier dat de brug op deze locatie zijn 
uiteindelijke vorm aanneemt zoals in het ontwerp aangegeven wordt. Eens dat 
gebeurd is, zal de brug in zijn totaliteit over de Ringvaart geschoven worden! 
Daarbij zal het ene uiteinde rusten op een ponton dat langzaam naar de overkant 
vaart. De brug is dan ook ontworpen om de krachten optredend gedurende al 
deze constructiestadia te kunnen weerstaan. Dit werd duidelijk aangegeven in de 
presentatie met vele figuren en grafieken rechtstreeks gehaald uit het rekenpakket. 

Na de presentatie gingen 
we uiteindelijk over naar 
het ‘echte’ werfbezoek 
waarbij we eerst nog een 
zeer duur en complex 
ogende tunnelconstructie 
bezochten, gelegen naast 
de werfkeet. Ook deze 
maakt deel uit van het 
project R4 Verbindt. 

Op de werf van de tuibrug aangekomen, werden 
we de complexiteit van de constructiefasen 
van deze constructie dadelijk gewaar. De 
pyloon was gestut door een tijdelijke stalen 
schoorconstructie van niet-geringe omvang. 
We werden ook geleid op het brugdek zelf 
waar we konden genieten van het mooie 
zicht op de omliggende omgeving. Om het 
werfbezoek nog wat extra kracht te geven nam 
de projectingenieur van dienst ons mee naar het 
landhoofd van de tuibrug aan de overkant van 
de Ringvaart, met ook hier een prachtig zicht op 
de tuibrug en het Arteveldestadion dat alweer 
veel veranderd is sinds ons laatste bezoek in 
november 2012.

Kortom, dit bezoek was zeker 
een toppertje in de lange lijst 
van werfbezoeken. Alweer 
een reden om bouwkunde te 
studeren! 



Driedaagse Londen
Naar goede gewoonte trekt Poutrix er 
jaarlijks met een dertigtal studenten 
op uit. Dit jaar werd komaf gemaakt 
met de traditionele tweedaagse door 
een dagje langer weg te blijven. Ook 
de bestemming kon tellen. We trokken 
naar de stad met het grootste aantal 
inwoners van de hele Europese Unie: 
Londen.

Op donderdag 18 april om 7u ’s morgens 
vertrokken we met de bus naar de 
overkant van Het Kanaal. We werden 
immers reeds voor de middag verwacht 
op onze eerste tussenstop op zo’n 
vijftig kilometer buiten het centrum van 

de stad: London Gateway.
Dit immense project betreft de bouw 
van een uitbreiding van de Londense 
haven op de noordelijke oever van 
de Theems. Het omvat onder andere 
het uitbaggeren van een nieuwe 
diepzeehaven die ervoor moet zorgen 
dat de grootste containerschepen ter 
wereld de haven kunnen aandoen. 
Daarbovenop zal het achterland plaats 

bieden voor de constructie van één 
van de grootste logistieke parken 
van Europa. Het project zelf wordt 
uitgevoerd door DP World (Dubai 
Ports World), wat één van de grootste 
beheerders van containerterminals ter 
wereld is. Belgische baggeraar DEME 
staat in voor het op diepte brengen van 
de vaargeul en het ophogen van het 
achterland waarop later het logistieke 
park komt. Dankzij hen konden we dan 
ook een bezoek brengen aan deze werf. 
De rondleiding op site bracht ons tot 
vlakbij bij de immense portaalkranen en 

de plaatsen waar het baggerschip op land 
perste werden van dichterbij bekeken. 
We konden zien op welke manier de 



turbiditeit van het uitstromende water 
werd opgemeten. Dit alles werd gekruid 
met de vakkundige uitleg van de Zuid-
Afrikaanse projectleider die aldus een 
aardig woordje Nederlands sprak. Na 
het nuttigen van de broodjesmaaltijd 
die ons door DEME werd aangeboden, 
volgde nog een presentatie die schetste 
wat we op de werf te zien kregen. De 
toon van het weekend was meteen 
gezet en we stapten terug op de bus 
om de reisweg te vervolledigen richting 
hostel.

Na de verdeling van de kamers, een 
snelle douche , een korte powernap of 
een spelletje pool werd met de metro 
het centrum van Londen in getrokken. 
Een traktatie van Poutrix in een 
plaatselijke pizzeria kon onze hongerige 
magen opvullen. Ondertussen viel de 
nacht, wat een uitstekende sfeer bood 
voor hetgeen ons ’s avonds te wachten 
stond. In de donkere, verlaten steegjes 
van Londen traden we onder leiding van 
een gids in de voetsporen van de enige 
echte Jack the Ripper. Deze Londense 
seriemoordenaar vermoordde eind 19e 
eeuw ten minste vijf prostituees op 
gruwelijke wijze. Hierbij is het frappant 
dat tot op vandaag nog steeds niemand 
de identiteit van Jack the Ripper kent. 
Deze macabere wandeling doet de 
voornaamste plaatsen van het verhaal 
aan. De foto’s die hierbij werden 
bovengehaald toonden vaak gruwelijke 
taferelen. Achteraf spoelden we alles 
door met een drankje in een plaatselijke 
pub waarna we de metro terug richting 
hostel namen want de volgende dag 
beloofde opnieuw druk te worden. 

Na het waterbouwkundige bezoek 
van donderdag stond vrijdagmorgen 
het bezoek aan een wolkenkrabber in 
opbouw op het programma. Rond 8u 
’s ochtends vertrokken we, de één al 
beter uitgeslapen dan de ander, richting 
het businesscentrum van de stad. 
Verschillende knappe torens en andere 
constructies sieren daar het landschap. 
Als studentengroep vielen we ietwat uit 
de toon tussen de vele Harvey Specter’s 
en Rachel Zane’s, maar dat hield ons 
uiteraard niet tegen. Het jammere feit 
dat we de toren op zich niet in konden 
tijdens de werkzaamheden werd 
ruimschoots gecompenseerd door de 
goede en technische presentatie van de 
projectingenieur van Laing O’Rourke. 



Met bijna 20.000 werknemers is dit 
de grootste privé-bouwfirma van het 
Verenigd Koninkrijk. Het was voor ons 
dan ook een eer om voor het eerst in 
de geschiedenis van Poutrix met hen 
in contact te komen. De presentatie 
toonde naast de gebruikelijke info 
over de opbouw in verschillende 
fasen alsook de krachtwerkingen en 
speciale aandachtspunten, ook enkele 
technieken waar menig student nog 
niet mee te maken had gehad. Zo bevat 
zowet elk constructieonderdeel van 
de toren zijn eigen chip om te kunnen 
zien waar het zich op welk moment 
bevindt. Op die manier worden grote 
wachttijden in het drukke centrum 
beperkt of vermeden. Achteraf konden 
vragen worden gesteld door de 
studenten en daar gingen we gretig op 
in. Tenslotte werden we meegenomen 
tot vlakbij de imposante toren die 225 
meter hoog moet worden.

Vanaf de middag was iedereen vrij om 
zelf Londen te verkennen. De Tower 
Bridge, de Big Ben, Buckingham Palace, 
... en ga zo maar door. Hier en daar 
werden zelfs Poutrix-leden in Harrods of 
andere winkelcentra gespot. Wat echter 
niet op deze trip mocht ontbreken was 
de activiteit van de laatste avond. Met 
een twintigtal studenten werd genoten 

van het schitterende schouwspel en 
de prachtige muziek van een echte 
Londense musical, the Lion King. Voor 
menig Poutrixer werd hun favoriete 
jeugdfillm tot leven gebracht door 
middel van acteurs met prachtige 
kostuums. Ondanks het feit dat foto’s 
niet werden toegelaten, konden we hier 
en daar een kiekje nemen zodat we de 
afwezigen ongelijk konden geven. De 
laatste avond zette zich verder in het 
Londense nachtleven. Terwijl de tijd 
voorbijvloog genoot iedereen van een 
pintje of een cocktail in een nabijgelegen 
pub alvorens de nachtelijke tocht 



richting hostel werd aangezet. Hoewel 
het terugvinden van de hostel niet 
voor iedereen zonder horten of stoten 
verliep, geraakte iedereen toch in zijn 
bed voordat de zon opkwam...

Zaterdagmorgen kon iets langer 
worden uitgeslapen aangezien Poutrix 
pas om 11u werd verwacht op het 
laatste bezoek van de driedaagse, het 
reusachtige Wembley Stadium. Ook de 
buschauffeur, die van alle markten thuis 
was, wou dit bezoek voor geen geld 
ter wereld missen. Na een reeks van 
concentrische cirkels naast en rond het 
nationale stadion van Engeland werd de 
bus geparkeerd en traden we binnen in 
het op één na grootste voetbalcomplex 
van Europa. De gids leidde ons langs de 
perskamer, de kleedkamers tot op het 
heilige gras van deze voetbaltempel. Het 
stadion biedt plaats aan 90.000 man en 
hoewel het nu nagenoeg leeg was kon 

je gewoon voelen dat alles er voetbal 
ademde. We sloten elk op onze eigen 
manier af door een foto met of een kus 
op de FA-cup en vertrokken huiswaarts. 
De busrit bood voor enkelen onder ons 
de ideale gelegenheid om wat slaap in 
te halen en tegen 19u stapte iedereen 
voldaan uit in Zwijnaarde of Gent. 

We kwamen hiermee aan het einde van 
drie plezante dagen, die getint waren 
met een vleugje bouwkunde. Voor zij die 
dit jaar niet afstuderen wordt het alweer 
uitkijken waar de Poutrix-bus volgend 
jaar heen trekt want de driedaagse was 
alweer een schot in de roos! Bedankt 
aan iedereen die erbij was!

Poutrix Quiz
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Poutrix Quiz

Op maandag 22 april was het alweer tijd voor de derde ‘Poutrix Quiz’. Dit jaar ging 
de quiz niet door in de Trechterzaal van de Therminal, maar werd geopteerd voor 
de gezellige bar en loungeruimte van de Zebrastraat. Rond 19u30 konden we net 
zoals de vorige jaren een honderdtal enthousiaste quizzers ontvangen die klaar 
waren om een avondje de – al dan niet bouwkundige – hersencellen aan het werk 
te zetten. We stonden aan de vooravond van wat de spannendste editie van de 
‘Poutrix Quiz’ zou worden.

Poutrix Quiz

Zoals het een goeie quiz betaamt, 
werd ervoor gezorgd dat er voldoende 
afwisseling was tussen de tien 
verschillende rondes. Er waren klassieke 
rondes zoals algemene kennis, sport, 
muziek en een puzzelronde, maar een 
genieënronde en een luchtfotoronde 
zorgden toch voor een originele 
toets. Wie ons had vergezeld op de 
Poutrix driedaagse naar Londen wist 
bijvoorbeeld dat voetgangers sinds 
2009 het drukke kruispunt Oxford 
Circus diagonaal mogen oversteken. 
Studenten en assistenten die al 
eens opgezocht hadden welk genie 
het Labo Magnel had opgericht, 
herkenden hem zeker op foto.

Er werd natuurlijk ook voor gezorgd 
dat de hersenen voldoende stoom 
konden aflaten tijdens de twee pauzes 
die voorzien waren. In die pauzes en 
ook tussendoor konden de deelnemers 
genieten van een natje – voornamelijk 
Westmalle of een gewone pint, wat 
had u gedacht op een studentenquiz 
– en een droogje onder de vorm 
van croque monsieurs. Na de eerste 
pauze, en zeker na de tweede pauze 
bleek snel dat er een paar teams 
sterk aan elkaar gewaagd waren: de 
Betondraaiers stonden met een aantal 
punten voorsprong op kop, gevolgd 
door Glorious Bastards, New Heaven 
of Mystical FUN en Frozen Fireworks In elk van de drie blokken waarin de 

quiz werd opgedeeld, was er bovendien 
ook een tussenronde voorzien. De 
deelnemers konden de kwaliteit van 
hun smaakpapillen uitgebreid testen 
door verschillende soorten kaas, Gentse 
streekbieren en cola te proeven of soms 
te raden. Dit bleek uiteindelijk niet voor 
alle teams een even haalbare opgave!
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die allen tweede plaats bekleedden.
Uiteindelijk wisten de Betondraaiers 
hun voorsprong nipt te behouden. 
Ze behaalden 84 punten, slechts een 
half puntje meer dan de tweede en 
derde ploeg! De Betondraaiers werden 
beloond met flessen cava en een heuse 
‘flavour shaker’ van Jamie Oliver. Voor 
de overige podiumplaatsen was zelfs 
een schiftingsvraag nodig om te weten 
wie met het zilver naar huis kon gaan. De 
Voorgespannen Hersenpannen konden 
beter inschatten hoe lang het duurde 
om in hartje Gent een online bestelde 
pizza aan huis te laten leveren. Zij 
werden dus tweede en, aangezien zij het 
eerste studententeam waren, kregen zij 
een softwarepakket van Buildsoft met 
levenslange licentie! Nieuw dit jaar was 
dat er ook een drankprijs voorzien was. 

De Mortelkakkers hadden blijkbaar het 
meeste dorst en mochten een mooi 
gevulde biermand komen ophalen. Ook 
de teams die iets minder goed gescoord 
hadden gingen niet met lege handen 
naar huis. Zij kregen een goodiebag 
met giften van onze sponsors, en 
misschien wel het belangrijkste, voor 
elke deelnemer was er een bon voor 
een gratis bicky-burger, af te halen in 
frituur ’t Lekkerbekje in Zwijnaarde, 
juist buiten het Technologiepark.

Na de prijsuitreiking kon iedereen 
nog wat blijven napraten. We kregen 
heel wat leuke reacties over de quiz, 
wat ons eigen vermoeden alleen 
maar be-vestigde: de Poutrix Quiz 
was voor de derde keer op rij een 
meer dan geslaagde avond geworden!
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Werfbezoek Franki
De werf van Franki Construct kadert in het GEN-project (Gewestelijk ExpresNet) 
en maakt deel uit van een groot aantal werven in en rond de hoofdstad. In een 
tijdspanne van 20 jaar worden verschillende hoofdlijnen in een straal van 30 kilo-
meter rond de hoofdstad verdubbeld van twee naar vier sporen, worden bruggen 
en stopplaatsen vernieuwd en wordt infrastructuur bijgebouwd om zo de capa-
citeit gevoelig te kunnen opdrijven. In Anderlecht, op de lijn Brussel-Gent, wordt 
bovendien een nieuwe stopplaats gebouwd.

Na drie kwartier op de bus 
kwamen we aan op de werf. 
We werden verwelkomd 
door het hoofd van HR, 
die kort een presentatie 
gaf over het bedrijf 
Franki Construct en de 
verwezenlijkte en lopende 
projecten. Vervolgens nam 
de projectleider het woord 
en gaf een technische 
presentatie over de werf, 
die zich uitstrekt over een 
zestal kilometer. 

Dan begon het leukste deel, met name de rondleiding zelf. Onder een eindelijk in 
het land toegekomen lentezon verkenden we de uitgestrekte werf.

De werf kan in feite worden onderverdeeld in twee grote delen. Richting 
Gent ligt de spoorbedding in uitgraving. Hier moeten bruggen over
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de sporen, voor zowel auto- als 
voetgangersverkeer, worden vervangen 
of nieuw worden gebouwd en dienen de 
taluds te worden afgewerkt. De taluds 
zijn bedekt met spuitbeton en worden 
verstevigd door lange ankers. Hiervoor 
komen prefab L-elementen, waarmee 
groene terrassen worden gebouwd. 
Met de bus werden we van  het ene 
kunstwerk naar het andere gebracht, 
waar we telkens een deskundige 
uitleg kregen van een werfleider. 

Op het werfdeel richting Brussel 
werden we rondgeleid door de 
hoofdwerfleider. Hier komen de sporen 
in ophoging te liggen. Dit betekent een 
tegenovergestelde infrastructuur. Men 
dient hier nu geen bruggen te bouwen 
over de sporen, maar spoorbruggen uit 
te breiden langs beide kanten van het 
talud. We zagen zowel voorgespannen 
trogliggers voor betonnen bruggen, 
als stalen bruggen van Victor Buyck.
In dit deel van de werf wordt ook een 

nieuwe stopplaats gebouwd in ter 
plaatse gestorte betonnen wanden. 
We werden gewezen op het grote 
plaatsgebrek langsheen de sporen, die 
een eindje verderop het station Brussel-
Zuid ingaan, en dus in volle stad lopen. 
Hoewel een aantal te dicht gesitueerde 
huizen werden onteigend, is het op 
sommige plaatsen toch aardig krap 
werken.

Op de werf zagen we een zeer uiteenlo-
pend gamma aan groot materieel. Zow-
el torenkranen als mobiele kabelkranen 
en telescoopkranen worden hier in-
gezet. Ook graafwerktuigen en bulldoz-
ers zijn hier druk in de weer, zowel op de 
grondstock als langs de sporen. Vracht-
wagens en betonmixers rijden af en 
aan. Onder andere het storten van een 
brugdeklaag hebben we zien gebeuren, 
alsook het storten van de L-elementen 
van de groene terrassen.

Na een wandeling van meer dan een uur, 
werd onze inspanning beloond met een 
ijsje en een drankje, die we nog aan de 
werfkeet in het zonnetje konden nut-
tigen. Na dit interessante werfbezoek 
keerden we met de bus terug naar Gent, 
een meter en fluovestje rijker!

 “Indrukwekkend om 
een dergelijk project op 
de sporen te krijgen”  - 

Emmanuel
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Dit was Poutrix 2013
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Dit was Poutrix 2013



In november 2012, tijdens een van de lessen van 
Geometrische Aspecten van Wegen, kwam opeens een 
zekere – ons toen nog onbekende – Professor Troch vol 
enthousiasme de derde Bachelors een presentatie geven 
over River 21. Dit is een twee weken durende cursus in 
maart, waar studenten van Lille (Rijsel), Antwerpen 
en Gent samen op excursies gaan naar, langs of op de 
Schelde. We zouden deze rivier bestuderen van bron 
tot monding en dit te voet, te fiets of met de boot. Een 
echte ‘once in a lifetime opportunity’.

Dit klonk allemaal wel heel interessant, maar ‘what’s 
in it for me’ was de vraag? Een kans om het project 
River 21 mee te maken en het leuke extraatje dat de 

deelnemers volgend jaar een halve cursus van Waterbeheer 
en Leefmilieu niet hoeven te kennen. Joepie! Zijn er nadelen aan dit alles? De twee 
weken gaan door tijdens het semester, waardoor de deelnemers twee lesweken 
zullen missen. Wel ja, een nadeel…

Er waren slechts een vijftal plaatsen beschikbaar, maar veel vrienden gaven ook te 
kennen dat ze geïnteresseerd waren in een Scheldeavontuur en dus zou een selectie 
moeten worden gemaakt. Het eerste semester vloog voorbij, de examenperiode 
passeerde, de intersemestriële vakantie verstreek en het tweede semester begon, 
maar nog steeds geen bericht over een mogelijk gesprek of selectieprocedure. 
Uiteindelijk kwam een verlossende mailtje: met z’n allen naar een vergadering met 
Professor Troch. Daar bleek dat we maar met zes deelnemers waren en dat alles 
reeds in kannen en kruiken was. We kregen alle praktische informatie en moesten 
een kleine pre-assignment voorbereiden, zodat we niet onvoorbereid aan de 
cursus begonnen. De vergadering werd afgesloten met enkele wilde verhalen van 
Professor Troch om ons enthousiasme nog meer aan te wakkeren. 

Zondagnamiddag 10 maart begon het avontuur. 
De eerste stopplaats: Lille.  De noodzakelijke 
kennismaking met onze medestudenten uit 
Antwerpen en Lille verliep vlot, wat niet kan 
gezegd worden over de kennismaking met het 
beddengoed in de jeugdherberg. Die relatie was 
op zijn minst “spannend” te noemen.

River 21
Op Scheldeavontuur!



 
Nadien gingen we met z’n allen 
op restaurant, hetgeen we 
trouwens elke avond in Lille 
deden en dit alles uiteraard op 
kosten van UGent nog wel – 
Merci mannen! De avond werd 
afgesloten met onze eerste 
stapjes in het lokale nachtleven.

De volgende morgen werd het tijd om er in 
te vliegen. Na een korte inleiding over de 
doelstellingen van het hele project, volgde 
een hele reeks presentaties. Deze lezingen 
werden enerzijds door de deelnemende 
professoren en anderzijds door gastsprekers 
gegeven. Het enige wat wij moesten doen, 
was opletten, eventueel notities nemen en 
dagelijks per groepje een rapport schrijven 
over de hoogtepunten van die dag. De 
voertaal was Engels, wat soms aanleiding 
gaf tot kleine communicatieprobleempjes, 
zoals een Franstalige gastspreker die zijn best staat te doen om Engels te praten… 
Een bezoek aan een mijn in de Noord-Franse mijnstreek rondde de eerste dag af.

Op dag twee zouden we ons op 
het terrein begeven op zoek naar 
de bron van de Schelde, waarna 
we de rivier zouden volgen tot 
aan de Belgische grens. Helaas 
werd dit alles afgelast vanwege de 
hevige sneeuwval, die heel Lille plat 
legde! Het volledige programma 
van de voormiddag werd dan maar 
vervangen door een activiteit die 
meer aan de weersomstandigheden 
was aangepast. En ja hoor, er werd 
sneeuw gegeten door menige 
studentjes!



De geplande excursies ging 
uiteindelijk wel door in de 
namiddag via Google Earth 
en Google Maps. Lang leve de 
technologie!

Woensdag en donderdag 
was Gent onze uitvalsbasis. 
We brachten een bezoek 
aan de VMM (Vlaamse 
Milieumaatschappij) in Aalst 
en een overstromingsgebied 
in Sint-Martens Latem. Verder 

gingen we op excursie langs de Schelde tussen Gentbrugge en Melle waar grote 
veranderingen gepland worden (uitbaggeren en de eventuele bouw van een 
plezierhaven). ’s Avonds lieten we de Franse en Antwerpse studenten proeven van 
onze studentenstad Gent, met alles erop en eraan uiteraard. En het proeven mag 
je gerust letterlijk nemen: die avond stond the one and only Amadeus op het menu.
 
Vrijdag was het moment waar we tot dan toe allemaal naar hadden uitgekeken: een 
boottocht van Dendermonde naar Antwerpen. Hierna volgden nog twee bezoeken 
aan de overstromingsgebieden in Kruibeke en in Lippenbroek en de eerste week 
werd afgesloten in Antwerpen. Moe, maar zeer voldaan keerden we naar huis 
terug.

 
De tweede week begon op zondagavond in Antwerpen. We zouden de volledige 
tweede week verblijven in hotel Scheldezicht. Toen we toekwamen om 9 uur ’s 
avonds, bleek er helemaal geen reservatie voorzien te zijn voor de Gentse studenten 
die avond. Paniek! De receptie van het hotel was gelukkig zo behulpzaam om voor 
ons een reservatie te maken in een nabij gelegen hotel en de rekening door te 
sturen naar Universiteit Antwerpen. De kamer die we ter vervanging kregen, was 
geen klassieke hotelkamer. We kregen een luxueuze studio ter onzer beschikking. 
Op maandag gingen we braaf zoals gepland naar het oorspronkelijk hotel, waar we 
uiteraard ook een mooie kamer ter beschikking hadden.

Het River 21-team uit Gent: Sander, Ernst, Bram, Laurens, Andreas en Mathieu



De tweede week waren bijna geen excursies meer gepland en was het de bedoeling 
om in groepjes van vier of vijf één aspect van de problemen rond de Schelde te 
bespreken en een mogelijke oplossing uit te werken. De eerste dagen was het 
vooral zoeken hoe we dit zouden aanpakken, aangezien niet alle onderwerpen 
ons even goed lagen. Geef toe, een bouwkundig ingenieur die de kwaliteit van 
het water en de ecologie van de Schelde moet bespreken? Dit projectwerk werd 
dan ook afgewisseld door lezingen, opdat we de visies van de voornaamste 
stakeholders zouden begrijpen en alle aspecten van de problematiek beter zouden 
inzien. Uiteindelijk viel alles in zijn zogenoemde plooitjes en op vrijdag gaven we 
een presentatie over het geleverde werk, dat werd beoordeeld de deelnemende 
professoren van Gent, Antwerpen en Lille. 

De tweede week was natuurlijk niet enkel werken… Er moest toch ook plezier 
gemaakt worden, dixit een professor van Antwerpen. Zo gingen we elke avond 
wel iets drinken of samen eten met de medestudenten en ook het Antwerpse 
nachtleven doken we in. Maandagavond hielden we zelfs een kaas- en wijnavond 
bij een assistente thuis. 

Als kers op de taart van de tweede week en achteraf gezien de leukste excursie, 
gingen we naar het Verdronken Land van Saeftinghe. Het Verdronken Land van 
Saeftinghe is een natuurgebied gelegen op de grens van Nederland en België, dat 
twee keer per dag door de getijdenwerking overstroomt, waardoor dit gebied een 



zeer unieke fauna en flora heeft. Het is een moerassig gebied met vele geulen en 
beekjes en doordat de bijzonder zompige bodem, was het slechts een kwestie van 
tijd tot iemand zou blijven steken en in de modder vallen. Tot groot jolijt van Bram! 

Na twee weken River 21, zat onze opdracht er op en konden we naar ons alledaagse 
studentenleven terugkeren. Professor Troch had er niet om gelogen, het was een 
unieke ervaring en zeker de moeite waard om mee te doen! Er was een hecht 
contact met de professoren, die ook gedurende de volle twee weken voortdurend 
met ons bezig waren. Naast al het interessante en leerrijke dat het volledige project 
te bieden had, leerden we een nieuwe groep mensen kennen uit Antwerpen en 
Lille. En geef toe, altijd handig om op terug te vallen na feestjes in bijvoorbeeld 
Antwerpen! Ook waren het 2 goedkope weken, aangezien Universiteit Gent ons 
middageten betaalde! Ik heb nog nooit zo uitgebreid gegeten in de brug! Soepke, 
cola, hoofdgerecht, dessert, alles erop en eraan! Uiteraard verloren we de winst, 
die we overdag behaalden door niet te hoeven betalen voor ons eten, ’s avonds 
dan wel op café. 

Mocht ik opnieuw de kans krijgen, ik zou zeker opnieuw meedoen! En ik denk niet 
dat ik de enige ben die er zo over denkt!



33

Road to Chennai...

De studenten van de Eerste Master zijn 
nu volop bezig met het kiezen van een 
thesisonderwerp, die nadien garant 
moet staan – normaal gezien toch – 
voor die oh zo begeerlijke titel voor 
onze naam, zijnde ir. Ondertussen zijn 
de studenten van de Tweede Master 
volop bezig met al hun bevindingen, 
experimenten en onderzoek in een 
lijvig document te gieten dat als 
masterproef dient ingegeven te worden.

Vorig jaar deze tijd stonden wij, Tom 
Quintelier en Kevin Van de Vijver, in de-
zelfde schoenen als deze van de Eerste 
Masterstudenten. We besloten volop 
te gaan voor een thesis binnen de wa-
terbouwkunde, namelijk over een Wave 
Energy Converter. In een notendop be-
schreven betreft het een boei die golf-
energie omzet in elektrische energie. 
In tijden van crisis en rampen met kern-
centrales wordt er intensief gezocht 

naar alternatieve (groene) energie, 
denk maar aan de Ennergiewende die in 
Duitsland gaande is. Energie uit de zee 
halen, en dan wel uit de golven, is geen 
gegeven. Een eenvoudige zoekactie op 
google levert talrijke systemen op die tra-
chten energie te halen uit de golven. Een 
systeem daarvan is deze waarbinnen de 
afdeling Water- en Wegenbouw-kunde 
naarstig onderzoek naar doet, nameli-
jk een dompende boei, waarover een 
aantal thesissen gaan binnen de AWW.

Voor onze masterproef werd de 
experimentele studie gedaan in India, 
hetgeen uiteraard een extra drijfveer 
was om dit onderwerp te kiezen. Zo’n 
buitenlandse ervaring konden we niet 
laten liggen dachten we. “Waarom 
daarvoor zo ver naar India gaan?” 
is een vraag die we al talrijke keren 
dienden te beantwoorden. Ten eerste 
voor de faciliteiten. Onze geschaalde 
boei heeft een diameter van 0,5 m en 
daarvoor is de golfgoot te    Zwijnaarde 
te klein om relevante testen te doen. 

“In een notendop betreft 
het een boei die golfenergie 

omzet in elektrische energie”



34

Er werd gezocht naar een grotere 
golfgoot en zo kwam men uit bij het 
International Institute for Techno-logy 
Madras (IIT Madras). Madras is de vijfde 
grootste stad van India na Bangalore, 
Calcutta, Bombay en Delhi. In 1996 
werd de naam veranderd naar Chennai. 
Ten tweede om een samenwerking 
op te starten met de universiteit. 
Misschien heb je wel al een paar Indiërs 
zien rondlopen in Zwijnaarde, wel bij 
deze weet je nu ook wat zij daar doen.

Genoeg geschiedenis voor nu, ons 
avontuur begon op 2 februari, direct 
na de examens. We vertrokken richting 
Chennai om er gedurende drie weken 
intensief testen te doen met onze boei. 
Een maand voor we vertrokken kregen 
we het jammerlijke bericht dat we de 
golfgoot niet zouden kunnen gebruiken 
omwille van onderhoudswerken en 
werd ons beloofd dat we gebruik konden 
maken van een wave basin, een grote 
waterbak waar we driedimensionaal 
golfpatronen zouden kunnen opwekken. 
Goed genoeg en dus wij op weg naar 
het IIT Madras en hun wave basin!

Om de pracht van de campus van het IIT 
Madras te vatten, dienen we eerst even 
te schetsen hoe een grote stad in India 
eruit ziet: vuil en chaotisch. Excuseer, 
zéér vuil en zéér, zéér chaotisch. 
Verkeersregels bestaan zo goed als niet 
(buiten links en rechts rijden, alhoewel) 
en vuilnisbakken al evenmin. De rivieren, 
kanalen en waterlopen die door de stad 
lopen dienen als grootste vuilnisbelten. 
De armoede op straat is meelij-
wekkend. De meeste mensen wonen in 
kleine barakken of bouwvallige huisjes. 

“Verkeersregels bestaan zo 
goed als niet en vuilnisbak-

ken al evenmin”

En daartussen staan megabuildings die 
de kleine hoeveelheid rijken in India 
typeren. Op de kap van de miljoenen 
inwoners zijn er, soms corrupte, rijken 
die steeds maar rijker worden. Toch is 
de Indische middenklasse de laatste 
jaren in welvaart aan het stijgen en deze 
‘groeiende economie’ kan je praktisch 
in real-time volgen op straat. Overal 
worden steeds meer grote winkelcentra 
opgetrokken en steeds meer westerse 
ketens vinden hun weg naar India.

Bon, tot zover de stad. Eens je de campus 
betreedt is het een compleet andere 
wereld. De campus bestaat voornamelijk 
uit zeer veel groen en veel fauna en flora. 
De kleine aapjes (makaken), rendieren, 
honden, katten en vogels zijn er rijk 
vertegenwoordigd en er zitten bij wijze 
van spreken meer soorten dieren op de 
campus dan in de zoo van Antwerpen.

Veel groene weelde en temperaturen 
rond de 30° C, meer moest dat niet zijn 
om wat experimenten te doen. ’t Is 
eens iets dan de kelder van de AWW…

De testen vonden plaats in de faciliteiten 
voor Ocean Engineering. Op de wazige 
foto hieronder zie je ons trots samen 
met twee van onze begeleiders, Dennis 
Renson en Mattias Duchatelet, zitten 
omdat we succesvol onze boei in het 
water gekregen hebben. Een lastigere 
taak dan je denkt! We dienden eerst 
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“In 5- tot 7-sterrenhotels kon 
je dineren voor 10 à 15 Euro, 

zonder drank weliswaar”

onze apparatuur uit te testen in een 
kleinere golfgoot om nadien met zeker-
heid in het wave basin testen te doen.

De volgende drie weken waren er om 
niet snel te vergeten. We hebben vele 
problemen te verwerken gekregen, 
welke soms lagen aan het verouderde 
materiaal waarmee we moesten werk-
en. Van ’s morgens 8u30 tot ’s avonds 
18u en soms (eigenlijk meestal) later, 
werden er testen gedaan. ’s Avonds 
keerden we dan terug naar ons appar-
tement om daarna nog iets te eten.

In de weekends werd er niet getest en 
was er ruimte voor ontspanning. Dit 
vulden we in met eens deftig te gaan 
eten en een paar uitstappen naar andere 
steden. Zoals je weet is de koe heilig 
in het Hindoeïsme en bijgevolg kon je

nergens een deftige steak eten. Enkel 
kip werd overal als vlees aangeboden. 
Overal kip dus, en dat kwam er bij mij 
(Kevin) op de lange duur wel langs mijn 
oren uit. Het was dus een welgekomen 
afwisseling om tijdens het weekend 
eens wat chiquer te gaan eten waar je 
wel gewoon vlees kon bestellen. Maar 
vergis je niet, India is spotgoedkoop. In 
de mooiste hotels (5 tot 7 sterren) kon je 
dineren voor een goeie 10-15 euro. Zonder 
drank uiteraard, want op alcohol staan 
zeer strenge regels en wetten in India. 
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Hier was het uiteraard tijd om souvenirs 
aan degelijke kwaliteit in te slaan. Dit 
samengaande met een heerlijke zon-
netje en gelegen vlak aan de kust maak-
ten er zeer geslaagde uitstappen van.

Na drie weken kwam er dan uiteindelijk 
een einde aan onze trip to Chennai. De 
testen zaten erop en in deze drie weken 
hadden we de stad wel gezien. Tijd voor 
ons om het andere India te ontdekken!

Na de testen hadden we een week ron-
dtrekken gepland in Kerala. Kerala is 
aan de andere kant van de zuidelijke 
punt van India en is veel toeristischer 
en tropischer. Hier ontdek je pas echt 
de prachtige natuur die India te bieden 
heeft. Zo hadden we een boottocht 
gepland in de backwaters van Kochin, 
het Venetië van het Oosten. De sfeer 
en omgeving hier zijn onbeschrijflijk

en enkel zoals je in de boekskes of films 
ziet. Dit was voor ons een echte vera-
deming na drie weken doorgebracht 
te hebben in een wolk van uitlaat-
gassen en broeihaard van vuiligheid. 

Zoals je ziet op de foto’s hebben we 
het daar wel goed gehad. India is miss-
chien in de meeste mensen hun ogen 
niet direct een topbestemming om op 
reis te gaan, en toegegeven veel geld 
om te geven aan een vliegticket, maar 
moest je het ooit overwegen zouden 
we je ten zeerste aanraden om eens 
in Kerala te passeren. De natuur is 
er prachtig! En vermijd dan wel een 
fietstocht door Madhya Pradesh...

rām rām,

Kevin & Tom
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Waar gaan al die afgestudeerde ingenieurs naartoe? Wat moeten ze precies doen? 
Enkele ‘graduates’ van 2012 vertellen je met plezier over hun eerste werkervaringen!

  Naam:   Laurens Aelvoet

  Functie:   Operational Superintendent 

  Bedrijf:   Jan De Nul

Op 7 augustus ben ik begonnen aan een opleiding als ‘Operational 
Superintendent’ binnen Jan De Nul. Op 23 september was het zover, mijn eerste 
torn (= periode van ongeveer 60 dagen in het buitenland) begon in Trinidad. 

Ondanks de uitgebreide opleiding leer je op de site nog ongelooflijk veel bij, 
dit vooral door de variatie van de job. De ene dag moeten alle logistieke zaken 
op punt gesteld worden, van het regelen van voedselleveringen voor twee 
weken aan boord tot de demobilisatie van een drijvende leiding van 700 m. De 
andere dag kan je volop focussen op de productie en aan de hand van enkele 
computerprogramma’s en wat logisch rekenwerk toch nog zorgen dat alles wat 
vlotter draait. 

Het leuke aan mijn functie is dat ik met iedereen in contact kom. De ‘Uitvoerder’ 
is het centrale aanspreekpunt van de lokale werknemers, stelt samen met 
de kapitein en de project manager de planning op, maar wordt soms ook 
gecontacteerd door het management vanuit het hoofdkantoor en vormt dus 
een belangrijke pion in het hele project. Ook leuk is dat je in alle uithoeken van 
de wereld terecht kan komen. 

Mijn projecten (Trinidad, Sierra Leone en de Filippijnen) concentreren zich vooral 
rond de evenaar tot nu toe, maar ook in het noorden van Rusland, Australië en 
in Zuid-Amerika zijn er verschillende projecten voor Jan De Nul aan de gang.

Testimonials
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  Naam:    Jef Benoit

  Functie:    Projectingenieur

  Bedrijf:   SECO

SECO is misschien wel een buitenbeentje in de bouwwereld, want het is geen 
studiebureau of aannemer, maar een controlebureau. Dit houdt in dat de studie 
en de ontwerpplannen door ons worden nagekeken. We voeren onze eigen 
onafhankelijke controleberekeningen uit, we gaan na of de detaillering goed 
gebeurd is, etc. Daarnaast controleert SECO ook de uitvoering: gebeurt alles 
wel volgens de regels van de kunst? 

Mijn taak als projectingenieur spitst zich voornamelijk toe op de controle van 
de studie van kaaimuren, glooiingen, bruggen, … Omdat controle minder 
tijdrovend is dan ontwerp, kom ik in aanraking met veel verschillende projecten, 
verspreid in Vlaanderen. Door de grote afwisseling aan projecten, kom ik vaak 
met verschillende mensen en partijen in aanraking: overheid, aannemers, 
studiebureaus en ook proffen en assistenten uit de Magnel. Ik mag dus af en 
toe nog eens terugkeren naar Zwijnaarde. 

Bij SECO krijg ik de kans om nog echt technisch bezig te zijn en toch het oog op 
de realiteit niet te verliezen, door bvb. af en toe samen met een werfingenieur 
op werfbezoek te gaan. Met de hulp van ervaren collega’s leer ik veel bij 
over de pijnpunten en moeilijkheden van de verschillende ontwerpen en 
ontwerpmethodes. 

Betrokken zijn bij interessante projecten met elk een eigen, soms complexe 
problematiek, maakt werken bij SECO een boeiende job!
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  Naam:    Valerie Duquet

  Functie:    Projectingenieur

  Bedrijf:   SBE

Met een klein hartje begon ik in 2011 aan mijn laatste masterjaar ingenieur 
bouwkunde, wetende dat een jaar later een hele nieuwe wereld voor mij zou 
opengaan. Hoewel ik uitkeek naar iets nieuws, had ik vooral schrik voor wat er 
mij allemaal te wachten stond buiten het vertrouwde wereldje van ‘studeren’. 
Met een diploma burgerlijk ingenieur kan je zoveel kanten uit en dan komt het 
er op aan om een goede keuze te maken. Binnen de bouwkunde ligt de keuze 
voornamelijk tussen een job op de werf en een job binnen een studiebureau. Voor 
mij was het al lang duidelijk dat een ingenieursbureau mij het best zou liggen. 
Ik was er namelijk zeker van dat het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen van 
bouwkundige projecten mij zeker zou liggen. 

Zo’n 8 maand geleden ben ik gestart als projectingenieur bij SBE, een 
ingenieursbureau dat ik heb leren kennen op de bouwkundebeurs. Vooral 
door het feit dat er projecten zijn binnen alle domeinen van de bouwkunde 
(waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde, staalbouw en geotechniek) leek 
SBE mij ideaal om als afstuderend ingenieur te starten. 

Als projectingenieur bij SBE sta ik in voor het uitvoeren van studies van 
verschillende projecten binnen de bouwkunde en begeleid ik de CAD-tekenaars 
bij het opmaken van de nodige plannen. Het is een echte boeiende job, waarbij 
ik mij ook nuttig voel. Daarnaast is de superleuke collegiale sfeer binnen een 
toch wel jong team een groot pluspunt. Op deze korte tijd heb ik eigenlijk al heel 
veel bijgeleerd, zowel praktische en theoretische kennis. Ik heb het gevoel dat ik 
nu al meer geleerd heb dan tijdens die 5 jaar studeren, hoewel de theoretische 
kennis van onze opleiding zeker nodig is. Hier leer je echter hoe die theorie moet 
gebruikt worden. 

Na mijn nog korte ervaring ben ik er zeker van dat een job binnen een 
ingenieursbureau een ideale keuze is. 
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  Naam:    Tim Vandenbroucke

  Functie:    Projectingenieur

  Bedrijf:   IMDC

Ik werk ondertussen iets meer dan een maand voor IMDC, een consultancybedrijf 
voor zowat alle watergerelateerde projecten. Het bedrijf zal jullie wellicht niet 
onbekend zijn aangezien het al jarenlang hoofdsponsor van Poutrix is. 

IMDC werkt met een systeem van 12 kennisdomeinen en elke ingenieur is actief 
binnen twee à drie domeinen ervan. Ikzelf ben actief in de kennisdomeinen 
“Haven, mariene structuren & Blue Energy” en “Golven & kustwaterbouw”. 
Ervaren ingenieurs verdiepen zich gaandeweg nog in een derde domein. Ook 
overschakelen naar een ander kennisdomein is perfect mogelijk indien je dit zou 
wensen. 

Binnen IMDC werk ik momenteel aan het Belgian Offshore Grid project, een 
project dat zich concentreert op het zo efficiënt mogelijk aan land brengen van 
de elektriciteit geproduceerd door de nog te bouwen windmolenparken op de 
Noordzee. Ik werk mee aan hydrografische en morfologische studies voor het 
plaatsen van een hoogspanningsstation en het leggen van de elektriciteitskabels 
op de zeebodem. Mogelijks zit hier binnenkort ook het studiewerk in voor de 
bouw van het allereerste artificiële eiland voor de Belgische kust! 

Dit is inmiddels mijn tweede job, aangezien mijn vorige werkgever mij wat te 
weinig toekomstperspectieven kon bieden. Voor iedereen die twijfelt of hij de 
juiste jobkeuze heeft gemaakt zou ik in elk geval aanraden om niet te twijfelen 
en gewoon te doen. Veranderen van job is zoals overstappen van trein: zolang 
je maar de juiste neemt kom je er wel! Over mijn huidige keuze heb ik in elk geval 
geen twijfels meer. 

Interesse? Aarzel niet en bezoek ons op www.IMDC.be en verstuur vandaag nog 
je CV en motivatiebrief naar jobs@IMDC.be!

Testimonials • Testimonials • Testimonials
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  Naam:  Karen Merlevede

  Functie: Jr. Structural Engineer

  Bedrijf: Heerema Marine Contractors

Na een korte omzwerving bij DEME als project engineer besefte ik dat de 
uitdaging voor mij niet echt daar ligt. Samen met mijn vriend ben ik naar 
Nederland vertrokken, het land van de offshore. Een aantal jaren geleden had 
ik al stage gelopen bij Heerema, de grootste aannemer op zee ter wereld. Zij 
hebben ongeveer alle olieplatformen in de Noordzee (en wereldwijd) gebouwd 
en halen ze nu ook terug weg (en zo blijven we bezig). 

Mijn functie is die van Jr. Structural Engineer. Elke ingenieur die bij Heerema 
begint en nog geen jaar afgestudeerd is, start in die functie. Je leert er zeevasten 
ontwerpen, rigging designs maken, enz. Dat is nodig om alle aspecten van 
offshore te begrijpen, en om voeling te krijgen met wat mogelijk is en wat niet 
op zee. Natuurlijk leer je offshore niet enkel achter een bureau. Deze zomer 
ga ik offshore voor de ‘removal’ van ALB-A, een van de Ekofisk platformen bij 
Noorwegen. Ondanks mijn (zij het beperkte) ervaring met offshore bij DEME, 
zal dit toch een heel andere boterham worden. Ik zal voor een kleine maand 
naar de Hermod gaan, een van de grootste kraanschepen ter wereld.  

Het leukste aan mijn nieuwe job vind ik het feit dat ik bij Heerema een 
combinatie heb gevonden van theoretische achtergrond en praktijkervaring. 
Al het studiewerk gebeurt bij Heerema in-house, waardoor studiebureaus in 
onderaanneming quasi overbodig worden. Voor het bedrijf een grote sterkte, 
alle kennis ligt binnen handbereik. Voor werknemers is het ook een grote plus. Je 
kan alle richtingen uit binnen het bedrijf aangezien elk departement trainingen 
en opleidingen genoeg aanbiedt. Zo kan je van elk aspect van offshore proeven 
en ervaring opdoen, om zo te kiezen waar je naartoe wil met je carrière. 

Een superzalig bedrijf dat misschien nog niet echt bekend is bij de 
bouwkundestudenten maar zeker het overwegen waard! Nederland is trouwens 
ook zo slecht nog niet. ;)

Testimonials • Testimonials • Testimonials
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Eén dag met prof. Troch
Dit fotodagboek toont een drukke dag uit mijn dagdagelijkse leven als professor, 
op donderdag 18 april 2013. Toevallig was mijn dag goed gevuld met allerhande 
opdrachten buitenhuis. Op andere dagen geniet ik even graag van de (zeldzame) 
stilte van mijn bureau, of van de besprekingen en samenwerking met mijn 
doctoraatsonderzoekers, ATP-leden en collega’s, of van het lesgeven aan de 
studenten.

Fun met proffen

6u00 
Ik ben een vroege vogel, zeker 
in het voorjaar als de zon al 
vroeg schijnt. Eerste werkje 
van de dag: sandwiches 
smeren voor mijn twee 
kinderen. Mijn moeder deed 
dat vroeger ook voor mij, 
en ik zet deze familietraditie 
graag verder…

7u00
Als één van de eerste zwemmers van de dag, 
trek ik graag enkele baantjes in het zwembad 
van Aalst. Ik zie op dit vroege uur vooral 
gepensioneerden rondom mij: waar zit de jeugd 
van tegenwoordig? Of is Fred Deburghgraeve 
geen voorbeeld meer?

8u15
Op weg naar Gent, samen met 
mijn vrouw. In de auto bespreken 
we boodschappenlijstjes, maar 
ook de inhoud van een weten-
schappelijk artikel dat we samen 
schrijven rond parkeffecten van 
golfenergieconvertoren. 
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8u30
Eerste bespreking van de dag, op mijn bureau in Zwijnaarde: samen met mijn 
thesisstudentes Sofie en Justine bespreken we de analyseresultaten van hun 
experimentele proeven rond golfoverslag bij steile taluds met kleine vrijboord. 
We vinden verrassende nieuwe resultaten… onderzoek is spannend (en soms erg 
intensief als er proeven uitgevoerd worden)!

10u30
Snel naar het ingenieursbureau IMDC in 
Antwerpen, voor een bespreking van de 
vorderingen van een Europees Marinet 
onderzoeksproject rond erosiebescherming 
van offshore windturbines, in internationaal 
gezelschap en alumni van onze opleiding.

13u00
Werken kan ook aangenaam zijn: 
snel van Antwerpen naar Brussel, voor een 
lunchvergadering als lid van de raad van bestuur 
van PIANC België, in de raadszaal van de 
Haven van Brussel. PIANC is een internationale 
vereniging van professionals actief in zee- en 
binnenvaart. Ik behartig de wisselwerking met 
de Vlaamse universiteiten, en in het bijzonder 
met de bouwkunde studenten: zij worden de 
PIANC leden van de toekomst!

Fun met proffen



17u00
Terug in Gent, en nu naar het Pand. Als kersvers vakgroepvoorzitter van de 
vakgroep Civiele Techniek ben ik graag aanwezig op de plechtige inaugurale 
rede van een “nieuwe” collega: prof. Luuk Boelens van de Afdeling Mobiliteit en 
Ruimtelijke Planning van onze vakgroep. Hartelijk welkom, Luuk, en ik hoop dat we 
snel kunnen samenwerken rond actuele thema’s!

19u00
Na een lange werkdag, zijn er 
thuis ook nog katjes te geselen: 
hebben zoon en dochter hun 
huiswerk gemaakt, en is de 
agenda gecontroleerd? 
Ja, alles in orde, het zijn echte 
(b)engeltjes! 

19u30
Een gezonde geest in een gezond 
lichaam: nog snel een uurtje extra 
kilometers fietsen, om klaar te zijn voor 
het zomerseizoen: de conditie kan altijd 
beter… 
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21u30 
De dagelijkse strijd tegen de eindeloze stroom aan e-mails… plichtsbewust probeer 
ik alle e-mails op tijd te behandelen. Vandaag lukt dat pas tijdens de recuperatie 
na de fietstocht: zo combineer ik toch twee taken tegelijkertijd (en dat als man!). 
Aansluitend lees ik nog door een hoofdstuk van het  doctoraatsmanuscript van 
één van mijn onderzoeksters – het onderzoek is afgerond en klaar om ingediend te 
worden voor het doctoraatsexamen: haar orgelpunt na 4 jaar hard labeur!

23u30
Het laatste werkje van de dag: de hondjes onderstoppen voor een korte maar 
deugddoende nacht. Zijn het geen schatjes? Wacht maar tot ze honger krijgen… 
Morgen zijn er weer heel wat activiteiten gepland! Gelukkig heb ik een goede 
agenda!
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Assistentengrid
Na het proffengrid uit voorgaande editie is het tijd om wat weetjes over een aantal 
assistenten te verzamelen! Robby Caspeele kennen we van Risicoanalyse; Jonas 
Dispersyn kennen we van Berecon II en Ruimtelijke constructies en tenslotte 
kennen we Jeroen Dils van Betontechnologie en Ingenieursproject II.

Robby Caspeele Jonas Dispersyn Jeroen Dils
Aantal jaren 
assistent 7 1,5 3

Talenkennis

NE (met snuifje 
Gents), ENG, FR 
en een redelijk 
vleugje Duits

NE, ENG, Ant-
werps

NE, DU, ENG en 
FR

Waarom gekozen 
om te doctoreren? Voor de uitdaging

Om ooit in het 
Poutrix boekje te 

kunnen staan

Afwisseling 
tussen uitvoering 
en computerwerk

Grootste 
verwezenlijking?

Mijn dochter (en 
mijn doctoraat) Restauratie 2CV Mijn vriendin

Slimste/domste 
studenten-
uitspraak?

‘I am Arthur and I 
will tell you about 

the MacArthur 
bridge’

Standaard: ‘Wat 
vraagt u op het 

examen?’

Pro forma 
afgeven door te 

weinig slaap

Favoriete film? Love actually American beauty The usual 
suspects

Meest excentrieke 
hobby?

Fietsen en mails 
beantwoorden 

tegelijkertijd

Lesgeven en 
grote dode 

insecten 
verzamelen

Klimmen 
(Alpinisme)

Om te kopen met 
volgende drank/
favoriete drank?

Afhankelijk van 
budget omkoper: 

Westmalle of 
Mandarine 
Napoléon

Chartreuse Gruut amber
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Robby Caspeele Jonas Dispersyn Jeroen Dils
Voor welk vak was 
u gebuisd? Geen enkel Economie Hydraulica

Favoriete vak 
tijdens 5 jaar 
burgie?

Risicoanalyse, hoe 
kan het anders? Alle Berecons Oefeningen 

gewapend beton

Leukste en minst 
leuke prof?

Kabouter Plop 
en de Grote Boze 

Wolf

Tactisch: allemaal 
even leuk

Houbaert, 
Reyniers (leukste 

proffen)

Welke vraag komt 
zeker op het 
examen?

Naam en 
voornaam (0.5 pt)

Absoluut een 
vraag over 

momentenlijnen

Bereken 
volgende beton-

samenstelling

Favoriete formule? Regel van Bayes eπi+1=0

Paalfunderingen 
berecon (ge-

programmeerd in 
rekenmachine)

Favoriete 
studentencafé?

Waterhuis aan de 
Bierkant Backdoor Het spijker

Heeft u huisdieren?
2 honden (Blacky 
en Zoef); 2 gerbils 

(Gerry en Billy)

George de dode 
sprinkhaan Neen

Wat was er het 
eerst de kip of het 
ei?

Het ei, vandaag 
toch

Geen idee, ik 
weet wel dat 

een onthoofde 
kip nog 1,5 jaar 
geleefd heeft.

Kip
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De vakken Bruggenbouw I en II en 
Rivieren, Kanalen en Sluizen en Zee- en 
Havenbouw zijn een zeer belangrijk 
onderdeel van onze bouwkunde-
opleiding. De respectievelijke 
professoren Philippe Van Bogaert 
en Julien De Rouck gaan na dit jaar, 
zoals jullie misschien al weten, op 
welverdiend pensioen. Met al hun 
ervaring hebben zij een zeer unieke kijk 
op de bouwkunde in het algemeen en 
onze opleiding in het bijzonder. 

Bij een zoektocht naar een geschikte 
locatie voor dit interview bleek het 
bureau van professor De Rouck 
praktisch vol te liggen met stapels 
papier. Het reeds opgeruimde bureau 
van professoren Van Bogaert en De 
Winne bleek een betere optie.

JDR: Ik zit momenteel op de stoel van 
de heer De Winne. Dit zijn 
zeer ambetante stoelen: 
het zitvlak is veel te kort, 

ik heb geen steun voor mijn benen. Dat 
zijn stoelen op maat van collega Van 
Bogaert.
PVB: Dat is niet waar, dat zijn goede 
stoelen! Ze zijn wel niet zo goed voor de 
rug, ik heb een heel pijnlijke rug. 
JDR: Ik kan daar niets mee doen met die 
stoelen. 
Wilt u misschien wisselen van stoel?
PVB: Neen, want dat zijn zweetstoelen. 
Als je daar een uur op zit, dan plak je 
daaraan.

Op pensioen met 
spijt in het hart?

PVB: Pfff, dat vind 
ik geen goede vraag 
ze. Dan krijg je het 
gezeur van oude 
mannen en dat doen 
wij niet graag hè? 
JDR: Neen, eigenlijk 
niet hè.
PVB: Ja, dan is het 
echt gezeur van 
oude mannen. Daar 
kunnen we lang over 
vertellen, maar dat 
is niet relevant voor 

de lezers. Dat zijn problemen van oude 
mensen en die moeten opgelost worden 
als je op die leeftijd komt, als je zelf een 
bomma of bompa bent. 
JDR: Spijt… Ik denk het niet. Je kunt 
daar niets aan doen hè, gelukkig maar! 
Dat is voor iedereen hetzelfde. Spijt… 
Ja, het is wat het is. Als je zou vragen 
of ik nog graag deed waar ik mee bezig 

was. Waarschijnlijk wel, 
gij toch ook hè, collega?
Het was hier toch plezant. 

Proffen op pensioen

“Dat is echt gezeur 
van oude mannen”
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Het is hier nog altijd 
plezant. Dus in die zin, 
het zal zeker anders zijn. 
Maar zit daar nu een 
beetje spijt in die zin? 
Misschien…
PVB: Wij hebben beide 
een beeld van buiten 
de universiteit ook. Dan 
moet je wel zeggen, de 
unief is als professionele 
bezigheid onklopbaar. 
Er zijn hier mensen 
die zeuren aan de 
universiteit, maar ze zouden eens ergens 
anders moeten werken! De vrijheid die 
men hier heeft, de keuzes die je hier 
kunt maken… Ok, er zijn 
natuurlijk verplichtingen, 
maar dat zou er nog aan 
moeten mankeren!
JDR: Ik had twee bladzijden 
voorbereid voor dit 
interview en op de tweede 
bladzijde staat identiek 
hetzelfde als wat Philippe 
gezegd heeft over het verschil tussen 
de privé en de universiteit. Ik zal nooit 
zeggen dat er hier minder gewerkt 
wordt. Door sommigen wel, maar in 
de privé zijn er ook mensen die zich 
wegsteken, dat is overal. Maar als ik 
met één woord het verschil tussen de 
privé en de unief moet verduidelijken 
dan is dat VRIJHEID. Bij HAECON, en wat 
bij Philippe misschien nog veel slechter 
was, was het altijd: doe dit tegen 
dan binnen dat budget. En niet één, 
maar tien zaken. En dat loopt allemaal 
door elkaar en altijd maar vliegen en 
doen. Zelf heb ik hier op de unief heel 
veel werk gehad met en heel veel tijd 

gestoken in projecten. Hier in België, 
maar ook de Europese projecten. Maar 
je kunt leven zonder die projecten, je 
moet dat niet doen. Dat is zogezegd 

goed voor uw loopbaan 
aan de universiteit, maar 
eigenlijk moet dat niet. Je 
kunt het ook doen zonder. 
En al het werk dat je op uw 
hals haalt, dat is omdat je er 
zelf voor gekozen hebt. Dat 
is die vrijheid. Maar je hebt 
daar dan wel ook deugd van. 

PVB: Je moet er wel mee kunnen 
leven dat je niet direct resultaat hebt. 
De verhouding tussen inspanning en 
resultaat ligt heel hoog. Je kunt op 
de verkeerde weg zijn zodanig dat je 
het werk van zes maanden, dat dan 
op een hoop ligt zoals onze directeur 
(prof. De Rouck) hier er veel heeft, kunt 
weggooien. Er is geen tastbaar resultaat. 
Honderd procent aan de universiteit 
werken, dat zou ik nooit gekund hebben. 
Ik heb het nodig om iets verwezenlijkt 
te hebben. Ik ben als voltijds assistent 
begonnen bij Vandepitte, maar ik had het 
nodig om dingen ook gerealiseerd te zien 
worden. En daarvoor blijf je hier soms op 

Proffen op pensioen

“Er zijn mensen 
die zeuren aan de 
universiteit. Maar 
ze zouden eens 
ergens anders 
moeten werken!”
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uw honger zitten. 
JDR: Moest je hier fulltime 
zijn? Jaja, dat is waar!
PVB: Er zijn mensen die 
weggaan omdat ze dat 
missen natuurlijk. Maar 
enfin, ge kunt niet alles 
hebben in het leven. 
JDR: Dat is het geluk dat wij 
alle twee gehad hebben. 
Ik heb 25 jaar buiten de 
universiteit gewerkt en 
dan ben ik geleidelijk over gegaan. Maar 
door het feit dat ik die verankering had 
buiten de unief, is die altijd gebleven. 
Met de grote baggeraars, met de 
openbare werken, met al die grote 
bedrijven… Die mensen zijn blijven 
dingen vragen, ook toen ik hier voltijds 
was. Vaak was dat op het niveau: “Wat 
peisde dervan?” Zeker niet: “Los het 
op voor mij!” Dus gewoon mijn mening 
vragen: “Is’t goed of is’t niet goed?”
PVB: Dat is het verschil: hij werd 
geconsulteerd en ik ben blijven 
slavenwerk doen. Er zijn dingen die ik in 
1997 bedacht heb en die nu gerealiseerd 
worden; ik ben er gisteren naar gaan 
kijken. Je moet soms een hele lange adem 
hebben.
JDR: Dat is wel plezant als je zoiets 
kunt realiseren: een brug bijvoorbeeld, 
dikwijls dan nog een 
grote brug. Je hebt die 
getekend en berekend en 
dan hangt die daar…
PVB: Ah, maar dat is 
het wonder van de 
bouwkundig ingenieur. Je start vanaf een 
wit blad en je kunt iets bedenken. En dat 
is allemaal lucht, want dat is papier en 
cijfertjes enzo… En toch wordt dat een 
spel van 100 m en 20 m hoog, dat er gaat 
staan gedurende honderd jaar. En als 
het lelijk is, dan hebt gij het gedaan hè! 
Maar als het geslaagd is, dan is dat iets 

heel plezierig. Maar ge kunt 
evengoed Frankenstein 
gespeeld hebben!
JDR: Er was een tijdje 
geleden een aflevering in 
Koppen over de plastiek in 
de zee en de invloed op de 
vissen. Hun schip kwam de 
haven in Oostende binnen 
gevaren, met prof. Colin 
Janssen aan boord, en ze 
hebben de haven eens 

goed in beeld gebracht. Mijn avond was 
direct goed, want ze hadden de blokskes 
getoond! Ik hoor ook dikwijls van 
mensen die in Oostende of Zeebrugge 
binnen komen: “Dju, daar liggen blokken 
met een gat en zonder een gat.” Dat is 
toch plezant ze. En de blokskes blijven 
liggen, gelukkig! Dat is echt plezant aan 
bouwkunde. Dus alstublieft mensen, je 
hebt een bouwkundig diploma, gebruik 
dat een tijdje. Ga niet onmiddellijk bij 
Procter & Gamble werken, want zo zijn 
er hè collega.
PVB: Dat is ook weer gemoraliseer. Ik 
ben daar niet voor, je moet eerst uw stiel 
een tijdje leren. Als je dat te lang doet, 
zoals ik, dan gaat er op het einde wel 
iets mis. Je wordt een beetje eenzijdig 
of onhandelbaar. Dat zeggen ze dan van 
u. Maar ik vind dat je zo eerst een jaar of 

vijf uw stiel moet doen en 
dan naar andere dingen 
gaan. Direct beginnen op 
de werf kan een mooie 
loopbaan zijn, maar als je 
eerst uw stiel leert, dan 

heb je een goede, solide basis.
JDR: En hoe je het ook draait of keert, 
uw stiel echt goed leren dat is op het 
studiebureau. Ik ben afgestudeerd 
en ik ging per definitie bij een 
aannemer werken. Mijn vader was een 
landbouwer en dat zat daardoor zo in 
mijn hoofd. Maar ik heb heel mijn leven 

“En als het lelijk 
is, dan hebt gij het 
gedaan hè! Maar 
als het geslaagd is, 
dan is dat iets heel 
plezierig. Maar 
ge kunt evengoed 
Frankenstein 
gespeeld hebben!”

“Mijn avond was 
direct goed, want ze 
hadden de blokskes 
getoond!”
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op studiedienst gezeten, altijd! Daar 
gaat je veel dieper in de kern dan bij een 
aannemer. Elk heeft zijn job daarin…
PVB: Dat is een proces dat nog intenser 
wordt met de nieuwe methodieken. Die 
papierwinkel dat gaat daaruit.
JDR: Maar niet bij mij, hè collega!
PVB: Binnen vijf jaar communiceert 
men met intelligente modellen. Op 
mijn bureau zijn ze daar 
al zes jaar mee bezig, dat 
noemt Building Information 
Modelling. Daar gaat ook de 
factor tijd inkomen en die zaken i.v.m. 
verrekening ook. Dat is onafwendbaar, 
jullie gaan dat meemaken. 
JDR: Ben ik content dat ik op pensioen 
ga!
PVB: Dat is hetzelfde met die normen, dat 
gaat er onvoorwaardelijk uit. Normen zijn 
zichtzelf aan het doden. 
JDR: Het zal wel zijn! Ik zal een wat 
vertellen over de normen. We waren in 
discussie over de wrijvingshoek tussen 
een secanspaal en de grond. In de norm 
staat: delta maximaal 2/3 phi. Ik zit daar 
zo wat op te kijken en ik zeg: “Ge zijt gij 
zot zeker? Is er een ruwer oppervlak dan 
verse beton gestort tegen de grond? 
Neen, dus dat is phi.” Ah neen, het is 
2/3 phi want dat staat in de norm! Het is 
verboden om na te denken.
PVB: Dat is een nieuwe tendens. Op 
één van de laatste congressen waar ik 
naartoe ben gegaan waren we met een 

groepke van 10 aan het discussiëren en de 
reactie was: “Hurray, it’s not in the code!” 
Dan kunnen we tenminste iets doen!. Die 
codes zijn zichzelf aan het versmachten. 

Proffen met ervaring in de praktijk

JDR: Wat ik mij afvraag is of jullie 
studenten het verschil voelen in 

lesgeven tussen mensen 
die heel hun leven aan de 
universiteit hebben gezeten 
en mensen die ook in de 

privé hebben gewerkt. Ik hoop toch 
dat er verschillen zijn. En ik denk dat 
Phillippe dat ook wel hoopt zeker? 
PVB: Ik heb mij dikwijls in de situatie 
bevonden dat ik in de voormiddag in 
Brussel allerlei miserie had en ik mij dan 
moest haasten naar de trein en op de 
trein zelf mijn boterhammekes moest 
opeten om hier om 13u toe te komen. Dan 
dacht ik vaak bij mezelf: wat zijt gij toch 
aan het doen, wat is dat hier voor een 
slavernij? En dan begin je aan de les, maar 
uw kop staat dan helemaal nog niet op 
lesgeven. 
JDR: Uw kop zit dan nog bij de morgen? 
PVB: Nog bij de muizenissen die je niet 
hebt kunnen oplossen. En dan ben je heel 
slecht bezig. Dat voel je zelf. 
JDR: Je voelt dat zelf als de les voorbij is: 
het heeft gemarcheerd of het heeft niet 
gemarcheerd. 
PVB: Ja soms is er een bijzondere 

“Hurray, it’s not 
in the code!”
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interactie. Maar soms is er ook niet veel 
volk. Ik heb altijd gezegd als het onder de 
10 studenten gaat, dan geef ik geen les. 
Dat geef ik eerlijk toe. 

Zijn er nu meer meisjes in de 
bouwkunde? Merken jullie een duidelijk 
verschil, bijvoorbeeld in de sfeer tijdens 
de les?

PVB: Procentueel zal dat niet zoveel 
verschillen met vroeger denk ik.
JDR: Ik denk dat de piek een jaar of vijf 
geleden was. Ik weet niet precies hoe 
het nu zit, maar toen waren een derde 
van de studenten meisjes.
PVB: Ik ben mij daar nooit bewust van 
geweest. Het is een ouderwetse gedachte 
dat meisjes op een andere manier dingen 
zouden aanpakken.
JDR: Ik vind dat wel niet slechter dat er 
meiskes bij zijn. 
PVB: Ik vind dat positief. Maar het is een 
ouderwetse gedachte om te denken dat 
vrouwelijke aanwezigheid 
iets zou veranderen aan de 
manier van werken, of het 
nu in het onderwijs is of 
professioneel. Als men aan 
het werken is, moet men 
professioneel ingesteld zijn 
en dan doet dat er niet toe. 
JDR: Maar misschien zijn mannen 
onder elkaar wel grover en verzacht 
vrouwelijke aanwezigheid dat. Of juist 
omgekeerd… Ik vind dat zeker niet mis 
dat er een aantal juffrouwen zijn. 
PVB: Maar dat hoeft ook niet per se. Toen 
ik in eerste kan zat, waren we met 306 en 
daar waren vijf meisjes bij. Dus dat was 
helemaal verkeerd. Maar het zou toch 
niet mogen dat dit allemaal een invloed 
heeft. 
JDR: Maar banee! Ongeveer vijftien jaar 
geleden kwam de eerste vrouw op een 
baggerschip bij Jan De Nul. En ze leeft 

nog altijd en De Nul is nog altijd niet 
failliet!

Anekdotes over de talrijke kleurrijke 
studenten die gepasseerd zijn. 

JDR: Nu de kolder hè! 
PVB: We hebben hier nogal wat 
fenomenen gehad! 
In de derde bachelor gaf ik vroeger geen 
les, maar door de BaMa-hervorming 
hebben ze mij daar ergens ingestoken 
voor drie studiepunten. En tijdens het 
examen ben ik wel aandachtig, maar ik 
portretteer de personen ondertussen. Ik 
weet toch al wat ze gaan vertellen.
Dus eigenlijk moeten wij geen examen 
meer komen doen!
PVB: Dat is verplicht hè… Ik zit dan 
allemaal kenmerken op te schrijven. Dat 
kan fysiek zijn, maar ook over de manier 
waarop ze iets zeggen. Non-verbale 
communicatie zegt veel meer dan wat 
die persoon zelf zegt. Dus ik schrijf dat 

allemaal op en ’s avonds 
zet ik daar een naam bij. 
Dan kan ik dat een beetje 
onthouden. En als ik dat dan 
aan hem (prof. De Rouck) 
zeg: “Ja, dat is juist ja!” En 
we hebben er zo schone 

gehad he!
JDR: U bent op dat gebied het meest 
creatief hè, collega!
PVB: Ja? Ik weet het niet…
Wel, er was er zo één en we hebben 
die altijd Herr Seele genoemd. Dat was 
een slimme jongen, maar hij kon zich 
niet organiseren! Hij was altijd met alle 
soorten andere dingen bezig. En ik kom 
op het examen en stel hem een vraag uit 
één van de twee delen en hij zegt tegen 
mij: “Ja maar, ge zijt verkeerd. Ik heb dat 
deel niet geleerd, ik kan dat ander deel. 
En die student daar, mijn kameraad daar, 
die kent dat goed. Ge moet dat aan hem 

“Ja maar, ge 
zijt verkeerd. Ik 
heb dat deel niet 
geleerd, ik kan dat 
ander deel.”
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vragen.” Ja, dan kun je niet 
anders hè…
JDR: Die heeft een tijdje 
café gehouden en is dan terug gaan 
studeren. Diezelfde Herr Seele op een 
mondeling examen van mij. Dus hij zat 
naast mij en ik stel een vraag. Hij draait 
zich zo imposant om naar mij en zegt: 
“Professor, dat is een goeie vraag!” Ja 
dat was zo een hele grote…
PVB: Voor mij zijn het allemaal grote hè…
En dan hebben we er nog eens twee 
gehad, die deden hun thesis voor u (prof. 
De Rouck). Ik noemde hen ‘pauw in het 
zwart’ en ‘het filmsterreke’. Ze zaten 
beneden in uw kelder, die poort van de 
garage was dicht en ze 
konden er niet meer uit. En 
maar kloppen op die poort. 
Ze hadden al geprobeerd 
om dat te forceren met 
houten blokken, maar dat ging een beetje 
slecht aflopen. Het is nochtans heel 
eenvoudig, je moet aan dat kettingske 
trekken. Maar ze hadden dat kettingske 
niet gezien! En content dat ze waren dat 
ze bevrijd waren! Misschien hadden we 
ze beter niet bevrijd, dan was er nog iets 
romantisch van gekomen. Maar enfin dat 
is later in orde gekomen.
JDR: Philippe geeft ze allemaal een 
naam, iedereen die hier werkt ook.
PVB: Er zijn er die zeer curieus zijn naar 
hun naam. Maar die mogen dat niet 
weten natuurlijk!
JDR: Wij spreken elkaar ook altijd heel 
beleefd aan hè.
PVB: Ik zeg altijd ‘meneer de directeur’.
JDR: En ik moet daar dan plichtsbewust 
op antwoorden met ‘waarde collega’.
PVB: Ja maar dat wil hij doen. Ik weet niet 
hoe hij mij noemt achter mijn rug hè!
JDR: Waarde collega…
Een keer was het er toch over. 
Ik kan typen, maar niet zo rap 
en vooral hoofdletters kan ik 

helemaal niet. Ik schrijf 
altijd afkortingen in mails, 
bv. naar Peter Troch schrijf 

ik P en ik zet eronder J. Maar ik had naar 
mijn waarde collega gemaild met WC en 
dat vond hij toch niet zo tof. Sindsdien is 
het hoofdletter P en kleine h. Ik spreek 
u aan met twee letters, collega! Ge zijt 
den enigen die ik aanspreek met twee 
letters!
PVB: We hebben hier ook een keer een 
gehad in 2002 of 2003. Dat was een 
Antwerpenaar en hij kwam altijd tien 
minuten te laat binnen in de les en hij 
ging dan op de eerste bank zitten. Nu, 
mij kan dat niet schelen, we zijn onder 

volwassenen en als men 
te laat is, is men te laat… 
Dus hij installeerde hem 
zo languit met zijn arm op 
de andere stoel. “Pff, da’s 

iengewiekeld.” En na een kwartier was hij 
dat kennelijk beu en dan haalde hij altijd 
een appel boven. En dan deed ik door 
en zat hij daar zo op zijn gemakske zijn 
appel op te eten. En hij ging niet te vroeg 
buiten, dat deed hij niet, zover vond hij 
niet dat het moest gaan. Maar het ging 
wel zo: “gooo ingewikkeld”. Het was 
altijd maar ingewikkeld. Zijn oefeningen 
dat kwam daar ook moeilijk van. Ik weet 
niet wat hij nu doet…
JDR: Er zijn er ook die in slaap vallen. En 
wij zien dat dus, jullie denken misschien 
van niet, maar wij zien alles wat er 
gebeurt. En ik heb eigenlijk echt spijt, 
een student lag te slapen en ik wou 
gewoon zo met een hoop boeken hem 
voor zijn neus wakker slaan. Ik heb het 
niet gedaan, maar ik ga dat dus nooit 
meer kunnen doen he. Achteraf heb ik 
gedacht: als hij mag slapen mag ik hem 
wakker maken…

PVB: Er waren ook zo gasten die 
je nooit zag. En ineens doken 
ze op, zoals Peire. Die had in 

“Voor mij zijn het 
allemaal grote hè!”

“Ik weet niet hoe 
hij mij noemt achter 
mijn rug hè!”

“Pff, da’s 
iengewiekeld!”
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Italië gezeten en hij had aan één van zijn 
vrienden, het Bierkanaal (dat heb ik niet 
uitgevonden, dat zeiden zij), gezegd: “Ik 
heb gedaan in Italië, ik ga eens afkomen.” 
Daarbij in Italië ben je snel afgestudeerd 
en je wordt daar direct ‘dottore’. En Peire 
verschijnt na de paasvakantie. Ineens 
komt hij binnen, een 
beetje te laat. Het 
was zo een grote met 
krullen. Hij komt binnen 
en iedereen zat al en ik 
kon mij niet houden. 
Ik zeg tegen hem: “Welke eer, dottore 
ingenière Peire, dat u ons hier komt 
vergezellen en aanhoren. Ik ben vereerd.” 
Hij heeft zich daar ergens gezet en is 
daarna nooit meer gekomen. 
Er was de Fons, ook van ’t Stad, dat was 
iets speciaals hoor. In die tijd mochten 
we nog examen aan het bord afnemen. 
En de bedoeling was om op dat bord iets 
te tekenen. Dus hij was bezig en ik vraag 
om dat uit te leggen. En hij zegt: “Awel, 
da ier, da ies iet iel spiecioal. Iek goa oa 
da ne kier oatleggen.” En terwijl hij dat 
zegt, trekt hij zijn hand open aan de hoek 
van dat bord. Gelukkig was hier één van 
meneer de directeur zijn menigvuldige 
secretaresses die hem heeft kunnen 
oplappen zonder het te naaien. Anders 
hadden we hem naar het UZ moeten 
voeren. Hij heeft wel zijn examen kunnen 
afmaken. Dat zijn altijd speciale die 
mannen van ’t Stad, die maken altijd 
meer lawaai dan de andere. Die hebben 
dat nodig ofzo…
JDR: Examens afnemen was vroeger 
dus op het bord. Mijn eerste ervaring zal 
ik nooit meer vergeten: er waren maar 
10 studenten en ik denk wel dat ik ze 
allemaal op één dag gepakt heb. Ik had 
daar een dubbel gevoel bij in de morgen. 
Die jongens deden zo hun best om dat 
allemaal uit te leggen aan mij. Aan mij… 
Bij God, wie was ik? Ik was ingenieur bij 

HAECON en ik mocht lesgeven aan de 
universiteit. En iedereen had dat geleerd 
en ze wouden mij overtuigen. Bij god, 
mij overtuigen, waarvoor is dat nodig. 
Om punten te krijgen natuurlijk hè. Maar 
wat mij ook is bijgebleven van die dag: 
ik had dat echt goed voorbereid, wat ik 

altijd doe en iedereen 
had zijn vragen. Maar 
tegen 16u werd ik echt 
moe en ieder punt en 
ieder komma vroeg 
ik: waarom is dit en 

waarom is dat. Ik werd gewoon moe. En 
om 16u komt er nog een student binnen 
en hij is fris natuurlijk.
PVB: Maar gij wilt ook altijd alles vragen 
hè, volledig in detail. Ik heb dat nooit 
nodig gevonden.
JDR: Maar nu niet meer, collega! Collega, 
ik was aan het woord.
En veel later, dat was in een bureautje 
in de Plateaustraat, daar waren drie 
borden. Dus er konden er maar drie 
tegelijk binnen. Er moest iemand buiten 
gaan en dan kwam er iemand nieuw 
binnen. Nu begint iedereen tegelijk. 
Maar op een bepaald ogenblik heb ik 
wel eens iets meegemaakt: de laatste 
veegt zijn bord af en hij vroeg “hoe 
was het?” En ik zei daar iets op. Nu heb 
ik ondertussen geleerd om daar nooit 
iets op te antwoorden. Maar die kerel 
begon dus te discussiëren, hij was het 
er niet mee eens. Dus dan heb ik een 
tijd gezegd dat de voorlaatste moest 
blijven als getuige om dat niet meer 
mee te maken. Maar kort nadien zijn 
we dan overgestapt op de schriftelijke 
voorbereiding zoals we ze nu kennen. 
En met mijn briefjes, daar lacht ge altijd 
mee hè, collega? 
PVB: Ja maar, dat is lotje trekken!
JDR: Briefjes trekken, dat is zoals de 
man die naar het WC gaat. Het eerste 
toilet, naast de lavabo, dat wordt niet 

“Bij God, mij overtuigen, 
waarvoor is dat nodig? 
Om punten te krijgen 
natuurlijk hè.”
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gebruikt. Dus ook dat eerste briefje van 
de 20 wordt bijna nooit gebruikt. En dan 
zijn er zo die echt lang staan te twijfelen 
en er een hele studie van 
maken over welk briefje ze 
gaan kiezen. 
PVB: Ik schrijf altijd op 
voorhand lottonummers op 
en dat is de volgorde en dan 
ga ik rond in wijzerzin. De studenten zelf 
bepalen de combinatie van vragen, op 
het moment dat ze een bepaalde plaats 
kiezen om te gaan zitten.
JDR: Ik weet niet hoe dat leeft onder de 
studenten, maar iedereen heeft wel al 
eens meegemaakt dat de verdeling van 
de vragen oneerlijk is. Met de briefjes 
voorkomt je als professor volledig dat 
je zelf kiest. Dus ik kan niet zeggen: aan 
deze persoon geef ik een moeilijke vraag 
en aan die een gemakkelijke. Ik weet 
dat dus zelf niet… Alles heeft natuurlijk 
zijn voor- en nadelen. Er zijn mensen 
die allemaal dezelfde vraag geven, 
bijvoorbeeld in de voormiddag en dan 
in de namiddag een andere vraag. Als 
ik jullie daarvoor één raad mag geven: 
zorg dat je bij de eerste bent om af te 
geven! 
PVB: Ja dat is zo, na vijf keer hetzelfde te 
horen heb je de neiging om te zeggen: ja 
maar dat moet er ook nog bij en dat moet 
je ook nog verklaren. In het begin is men 
dan milder hè. 
JDR: Naarmate dat je er tien moet 
ondervragen dan weet je op de duur alle 
vragen waarover ze struikelen en dat 
vormt dan de ideale bijvraag natuurlijk. 
Dus één raad: zorg dat je in het begin 
zijt. Dat hadden we u vroeger moeten 
zeggen zeker? Maar dat is dus enkel als 
het allemaal dezelfde vraag is.
PVB: Ik heb altijd wat gewetenswroeging 
gehad over het feit dat er een paar altijd 
zo lang moeten blijven zitten wachten op 
het mondeling examen. Zo zitten gaar 

stomen… 
JDR: Gilles en Tobias hadden daar een 
systeem voor uitgewerkt. Er is maar 

één jaar dat dit gedaan 
heeft. Als er iemand klaar 
was met zijn voorbereiding 
ging die zijn naam op het 
bord schrijven. Er zijn er 
altijd die er goed in zijn om 

zo nog net op tijd hun hand op te steken 
en voor te schieten. Vooral meisjes zijn 
daar goed in hè!
PVB: Aja dat is wel een verschil: bij de 
dames krijg je een antwoord dat letterlijk 
in de cursus staat. Het onderwijs is 
eigenlijk meer afgestemd op vrouwen 
dan op mannen. Terwijl dat eigenlijk niet 
moet, men kan dat ook op zijn eigen 
manier aanbrengen. 
JDR: Nee daar ben ik het niet mee eens, 
maar wat er wel is: de schriftelijke 
voorbereiding is veel ordelijker. Geef 
mij hier een pak voorbereidingen 
zonder naam en als je mij vraagt om ze 
te sorteren jongen-meisje, ik denk dat 
ik 80% juist ben. En meisjes gebruiken 
bijvoorbeeld veel meer typex op hun 
examen, ook al is het klad. Jongens 
daarentegen… Een paar jaar geleden 
was er een jongen met een volledig 
onleesbaar handschrift. En hij schreef 
dan nog dubbel zo groot als een 
normalen mens. Dat was de moeite. 
Schriftelijk wordt dat nog veel gegeven? 
Ik vind, zeker in de laatste jaren, 
mondeling gewoon beter. Je kunt eens 
babbelen en dan hoor je het wel of ze 
het kunnen. 

Over de projectoefeningen

JDR: Hoe meer je moet sukkelen op 
een oefening, hoe meer je eruit leert. 
Maar dat is natuurlijk tijd die jullie kwijt 
zijn, dat weten wij ook. Maar wij vinden 
die taken de max hè! Anders zouden 

“Briefjes trekken, 
dat is zoals de man 
die naar het WC 
gaat.”
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we ze ook niet geven 
natuurlijk.
PVB: In die project-
oefeningen voorbereiden 
kruipt wel zeer veel tijd. 
Je moet de juiste situaties 
en voorbeelden vinden 
en je moet dan op voorhand nadenken 
of de studenten dat gaan aankunnen. Ik 
vind creativiteit één van de belangrijkste 
zaken, zeker niet enkel het technische 
aspect. Ik heb daar zo een vakje dat ik heel 
graag doe, ik noem dat mijn hobbyclub 
(conceptueel ontwerpen). Dat vind ik 
bijzonder plezierig, een keer dat het 
op gang komt dan stopt het niet meer 
en dan komen er zelfs “fantasistische” 
dingen uit. Dan moet ik de studenten 
beginnen afremmen. OBCO daarentegen, 
de meerwaarde voor de 
studenten is waarschijnlijk 
zeer hoog, maar voor mij 
is dat een verschrikkelijke 
last. Ieder jaar nieuwe 
projecten vinden die 
een beetje representatief zijn voor wat 
gebeurt in de bouw op dat moment. En 
dan moet je al die boekjes lezen,… Ik heb 
het al dikwijls gezegd, als iemand anders 
dat wil doen, graag…
JDR: Mijn projecten zijn elk jaar wel een 
beetje hetzelfde, enkel de positie van 
het haveneiland verandert. Dat ligt dan 
aan jullie, je kunt kijken naar de verslagen 
van uw voorgaande collega’s, wij weten 
ook dat jullie dat doen. Maar het zou 
kortzichtig zijn als je dan gewoon alles 
overschrijft. Je kunt daar 
inspiratie uit opdoen. Maar 
wij lezen die taken dus wel 
volledig! Twee jaar geleden 
hadden studenten in hun taak 
voor RKS geschreven: “Als je dit leest, 
mail dan appelmoes”.

Over het nut van 
kostprijsberekening in 
de opleiding

JDR: Blijkbaar is de 
kostprijsberekening niet 
echt doorgedrongen in 

de opleiding. 
Doen ze dat bij u soms, collega?
PVB: Nee, en ik ben daar eigenlijk tegen. 
Hoe druk je dat uit? In euro’s? Een euro 
vandaag is niet hetzelfde waard als 
binnen vijf jaar. Nu ga ik beginnen preken 
hè! Uw eenheid zou beter de kostprijs van 
een brood of een liter melk zijn. Dat zijn 
basisproducten die mee evolueren. Dat 
wordt dan misschien als licht komisch 
ervaren, maar het zou wel een betere 
maatstaf zijn. Ten tweede, dat hangt van 

zoveel factoren af, die niet 
objectief zijn. Sommige 
aannemers hebben dingen 
in huis en andere niet, dat 
heeft een grote invloed op 
de kostprijs.

JDR: Maar de prijs is toch meebepalend?
PVB: Weet je wat bepalend is, uw 
manier van oplossen. Hoe organiseer je 
de zaken, hoe kun je zo weinig mogelijk 
tijd verliezen, komen de materialen 
wel of niet op tijd, staan er mensen te 
wachten,… Dat is bepalend. Dat is zo 
plaats- en tijdsgebonden dat het volgens 
mij niet in een universitaire opleiding 
thuishoort. Zelfs de eenheidsprijs van een 
m³ beton kun je niet bepalen. Stel dat je 
een stort doet van 700 m³ beton per dag, 

of één van 1,5 m³/dag. Hoe kun 
je dan spreken van de kostprijs 
van een m³ beton? Dat heeft 
geen zin.
JDR: Ja maar als je een 

kaaimuur hebt, dat zijn grote volumes…
PVB: Ge moet uw blik verbreden, 
mijnheer de directeur! Je moet niet 
denken dat bouwkunde alleen kaaimuren 

“Als je dit 
leest, mail dan 
appelmoes.”

“Ik heb daar zo een 
vakje dat ik heel 
graag doe, ik noem 
dat mijn hobbyclub.”

“Maar wij vinden 
die taken de max hè! 
Anders zouden we 
zo ook niet geven 
natuurlijk”
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en water zijn. Nee, dat 
is een randverschijnsel 
van de bouwkunde. 
Zeventig procent van 
de activiteit zijn nog 
altijd gebouwen.
JDR: Juist, maar als gij 
over bruggen spreekt, 
ik over kaaimuren en 
een andere persoon 
over gebouwen, dan 
hebben we ze wel allemaal gehad hè.
PVB: Spraken, in ons geval…

Over de jobkeuze van de studenten

PVB: Hoe komt het toch dat jullie de 
baggersector zien als de ideale branche? 
Ik begrijp dat niet. Wat is er zo passionant 
aan waterbouw? 
JDR: De lesgever!
PVB: Op den duur moet het 
dat zijn hè!
JDR: Ik zou het niet weten… 
Eigenlijk vullen wij elkaar 
perfect aan. Je hebt een hindernis 
nodig om een brug te bouwen. En die 
hindernis is meestal water. 
PVB: Ja dat is altijd zijn uitleg. Maar dat 
kunnen ook verkeerswegen zijn. 
JDR: Maar droog is toch maar droog hè, 
collega!
PVB: Nog even over die grote interesse in 
de baggersector. Wij, met ons groepje, 
denken altijd dat jullie overvoederd 
zijn van de momenten- en 
dwarskrachtberekeningen. 
En bij dat water zit dat daar 
niet in en dan zien jullie dat 
als een verademing. Er zijn 
nochtans zoveel andere dingen! Heb je 
de schacht van een windmolen al eens 
gezien? Dat is niet gewoon een plaat 
plooien hè, dat zijn heel nauwkeurige 
buissnijdingen, je voelt niet veel las en 
dergelijke als je daarover wrijft. Dat is wel 

wat anders dan zo een kluts water hè!

Over het lesgeven zelf

PVB: Gij gebruikt dat ook nog zeker zo 
een aanwijsstok?
JDR: Ja die komt uit één van onze 
bloembakken thuis. 
PVB: En ge rommelt nog altijd met 

transparanten.
JDR: Ja maar ik heb een 
gewichtige cursus. Daar 
lacht hij mee, met mijn 
transparanten.

PVB: Ja in dit tijdperk vind ik dat toch wel 
erg.
JDR: Ik heb het wel geleerd om 
powerpoint presentaties te maken, 
maar heb nooit de moed gehad om 
dat te maken van gans mijn cursus. 
Maar het lesgeven zelf, ik deed dat 
wel graag. Dat was wel een serieus 
aandeel van het professor zijn. Ik heb 
ooit nog geprobeerd om altijd nieuwe 

voorbeelden in mijn lessen 
te tonen. Maar internet en 
ik, dat is geen goed huwelijk. 
Ik zag dat de studenten 
altijd veel betere en 

mooiere voorbeelden hadden dan wat 
ik kon vinden. Dus dan ben ik afgehaakt 
en heb besloten om gewoon goed de 
principes uit te leggen en te vertellen 
over de voorbeelden die ik echt goed 
ken: Zeebrugge en Oostende. En de 

“Maar droog is 
maar droog hè, 
collega!”

“Dat is wel wat 
anders dan zo een 
kluts water hè!”
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andere voorbeelden, 
die kunnen de 
studenten zelf zoeken. 
Want ik kon gewoon 
niet volgen. 
PVB: Voor mij was het 
lesgeven zelf iets dat 
erbij hoort. Het heeft 
zeker zijn belang. En het is goed dat er 
mensen zijn die in het onderwijs zitten. 
Want dat wordt echt ondergewaardeerd 
op de universiteit, dat is voor zij die 
dom genoeg zijn om het te willen doen 
bij wijze van spreken. Maar ik had het 
meest plezier aan bijvoorbeeld dat 
projectwerk. Om de studenten creatief 
bezig te zien. Daarop inspelen en een 
beetje hints geven en helpen, dat vind 
ik leuk. En ook afstudeerwerken en de 
doctoraatsthesissen, dat vind ik zeer 
plezierig. Dan construeer je echt aan iets, 
dat geeft veel plezier en voldoening. 
JDR: Bij de oefeningen bij zijn, dat is echt 
plezant. Maar door onze drukke agenda 
lukt dat niet altijd.
PVB: Ik vind dat een zeer eigenaardige 
bezigheid. Daar zit altijd iemand met 
zijn vinger omhoog. En dan heb ik de 
onweerstaanbare drang om te vragen: 
“Moet ge naar het toilet?” Als je iemand 
zijn aandacht wilt trekken kun je dat 
toch ook gewoon zeggen. We zijn toch 
volwassenen mensen hè.
JDR: Ja dat is het restant van de 
humaniora. Als je afgestudeerd bent 
ga je hopelijk ook uw vinger niet meer 
omhoog steken. 

Over de samenwerking

JDR: Weet je wat er hier 
echt plezant was met ons 
twee? Dat we gewoon 
tegen elkaar konden 
zeggen: “Sorry Philippe, maar ik weet 
het niet. Kunnen we er keer over 

klappen, wat peisde gij 
ervan?”
PVB: Ja, maar dat is wel 
een verschil. Gij behoort 
tot de praatcultuur. 
Ik heb daar minder 
behoefte aan. 
JDR: Ja ok, maar toch 

gewoon dat het kon. Want er zijn 
mensen die denken dat ze alles weten. 
Niemand weet alles. Mensen die dat 
imago creëren, sorry maar je kijkt daar 
zo door. En dan vond ik het plezant, ik 
zal over mezelf spreken, dat ik eens bij 
u kon komen: “Sorry, maar ik weet het 
niet.”
PVB: Ja zo een aantal mensen hebben, 
dat is wel nuttig. Een aantal klankborden 
die u eens tegenspreken. 
JDR: Natuurlijk niet van: “Ik kan het niet, 
hier lost gij dat op”. Dat werkt ook niet, 
zowel op de universiteit als in bedrijven.
PVB: Dat is tegenwoordig het kernwoord: 
teamwork en teammanagement. Dat 
is eigenlijk een verdoken vorm van het 
probleem naar elkaar doorschuiven. En 
ergens is er wel eens iemand die dom 
genoeg is om daarin te bijten en het 
gaat oplossen. Vroeger en zeker bij onze 
generatie, moest ge het zelf oplossen. 
En niet met coachen en managen enzo…
Maar dat is oudemannenpraat!

Wat nu?

PVB: Ik denk dat het bij onze directeur 
iets met schapen gaat te maken hebben. 
Allez, hij weet het nog niet zeker…

JDR: Ja, wat zijn hobby’s? 
Schapen, daar heb je geen 
werk aan, je moet ze juist 
gaan tellen. 
PVB: Maar ik denk dat we 
allebei, zeker in het begin, 

nog wel een beetje willen komen. Ik 
heb hier nog vier doctorandi en voor 

“Schapen, daar 
hebt ge geen werk 
aan, ge moet ze 
juist tellen.”

“Daar zit altijd iemand 
met zijn vinger omhoog. 
En dan heb ik de 
onweerstaanbare drang 
om te vragen: Moet ge 
naar het toilet?”
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mijn pensioen gaat er 
waarschijnlijk maar één 
gedaan hebben. Je mag 
daar dan geen promotor van 
zijn, maar je kunt wel nog 
iets bijdragen. Ik ben nog 
altijd met dingen bezig waar ik nog aan 
wil voortdoen. Zo permanent met de 
kleinkinderen bezig zijn, dat wil ik ook 
niet. Het is feest als ze komen, maar het 
is ook feest als ze buitengaan.
JDR: Officieel moeten wij vragen aan 

de vakgroep of wij nog 
mogen komen, dan krijgen 
wij onze badge om binnen 
te geraken. We gaan ons 
organiseren, Philippe, 
Etienne De Winne en ik in 

één bureau.
PVB: Nu is dat hier opgeruimd en Etienne 
is altijd proper..
JDR: Dat zal hier niet lang duren!!!
PVB: Ge moogt hier een kast bijzetten en 
volsteken, maar dat is het!

“Ge moogt hier 
een kast bijzetten 
en volsteken, 
maar dat is het!”

Van harte bedankt professoren voor jullie interessante uitleg en leuke anekdotes. 
Wij wensen jullie het beste in jullie verdere activiteiten. 

Bedankt voor de leerrijke en leuke lessen. 
We zullen jullie missen!
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Onderzoek in de waterbouwkunde

De kleine golfgoot is 15 
m lang, 35 cm breed en 
60 cm lang en bevindt 
zich aan de bureaus 
van de Afdeling Weg- 
en Waterbouwkunde 
(AWW). 

De grote golf-
goot in de kelder 
van de Mangel, 
is 30 m lang, 1 m 
breed en 1.2 m 
hoog. 

De onderzoeksgroep Kustwaterbouwkunde is betrokken bij verschillende 
onderzoeksprojecten. De huidige, belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de 
ontwikkeling van systemen om golfenergie te kunnen exploiteren, kustbescherming 
en meer algemene golf-structuur interacties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden 
van de aanwezige experimentele voorzieningen. De vakgroep beschikt namelijk 
over twee golfgoten, waarin experimentele studies uitgevoerd worden, zowel 
in het kader van master thesissen en doctoraatsthesissen als projecten voor de 
overheid of de industrie. 

Naast de experimentele studies wordt ook vaak gewerkt met numerieke modellen 
om stroming en golven op zee, estuaria en rivieren te simuleren. Binnenshuis werd 
bijvoorbeeld het numerieke model MILDwave ontwikkeld. 

Maar wie beter kan wat extra uitleg geven dan de gloednieuwe vakgroepvoorzitter 
en alom gekende prof. Troch: “Denemarken heeft een kustlijn van 5000 km en in 
Nederland heeft de bevolking vier meter onder het huidig zeeniveau leren leven. 
Dus het is logisch dat kustwaterbouwkunde daar met de paplepel wordt ingegeven. 
Bij ons is het vakgebied nog wat minder vertrouwd, al zou het tij wel eens kunnen 
keren. Een belangrijke drijfveer om de waterbouwkundige ontwerptechnieken 
bij te stellen is de natuur. De kustverdedigingstructuren die vijftig jaar geleden 
ontworpen zijn, hielden geen rekening met een zeespiegelstijging. Vandaar dat 
overal ter wereld de kusten onder de loep worden genomen. Vroeger zou men 
gewoon de dijken verhoogd hebben maar dat is niet de meest elegante oplossing. 
Vandaag houden we rekening met zoveel mogelijk belanghebbenden van het 
kustzonebeheer. We gaan steeds vaker op zoek naar zachte bouwmaterialen die 
het klassieke beton, stortsteen en metaal deels kunnen vervangen en die vooral 
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Onderzoek in de waterbouwkunde
minder zichtbaar zijn. Voorbeelden zijn zandsuppletie of natuurlijke vegetatie die 
in verschillende gordels kan worden aangebracht. Wij zijn bezig met alles wat er 
langsheen de kustlijnen in zee wordt gebouwd. Dat vergt een specifieke aanpak, 
want golven en getijstromingen zorgen voor een dynamische belasting die amper 
in formules te beschrijven valt. Om onze bouwwerken met voldoende veiligheid 
stabiel te maken, moeten we ze bijgevolg via schaalmodellen kunnen testen. We 
hebben daarvoor op de universiteit twee golfgoten. Hoe groter deze infrastructuur, 
hoe geringer de schaaleffecten en dus hoe nauwkeuriger het resultaat zal zijn.”

Kustwaterbouwkundige ingenieurs zien 
golven echter niet per definitie als vijanden. 
Onderzoekster Vicky Stratigaki doctoreert 
met een project over golven als bron van 
hernieuwbare energie: “We kunnen van 
onze vijanden vrienden maken door hun 
kracht om te zetten in bruikbare energie. 
Wind- en zonne-energie zijn de voorbije 
jaren uitgegroeid tot volwaardige bronnen 
van duurzame energie. Golfenergie 
is echter nu pas in volle ontwikkeling. 
Ik ben vooral geïnteresseerd hoe 
golfenergieconvertoren in groep werken 
en hoe we ze het best in een park kunnen 
organiseren zodat ze optimaal renderen. Ik 
vergelijk het altijd met een wielerwedstrijd. 
In een peloton komt het erop aan om je 
positie zodanig te kiezen dat je ‘uit de 
wind’ zit. Je kan maar beter optimaal 

profiteren van de zog-zone die 
de renner voor jou opwekt. Bij 
golfenergieconvertoren is het net 
andersom. Om te onderzoeken 
hoe de convertoren elkaar niet 
negatief beïnvloeden hebben we 
er 25 gebouwd op schaal. Ik heb 
ze eerst individueel in onze eigen 
golfgoot getest, maar dankzij de 
steun van Hydralab IV heb ik ze 
ook kunnen beproeven op hun 
groepsgedrag in de zeer grote 
golftank in het Danish Hydraulic 
Institute.”
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Off the web - Hydropolis
Een hotel met 220 suites volledig onder water in de Perzische Golf net 
uit Jumeirah Beacht in Dubai… Dat was de visie van Hydropolis in 2006. 
In 2008 werd het project van 300 miljoen dollar in de koelkast gesto-
ken en tot op vandaag is het niets meer dan een berg blueprints.

“Er zijn verschillende visies geweest 
omtrent het koloniseren van zeeën en 
oceanen, denk maar aan Jules Verne, 

Jean Gusto en verschillende Japanse ar-
chitecten. Toch is er nooit iemand in ge-
slaagd deze droom te realiseren.” Zegt 
Hauser, de ontwikkelaar en ontwerper 
van het hotel. Het originele idee sproot 
uit Hauser’s passie voor water en de zee, 
maar gaat verder dan juist het bouwen 
van een hotel onder water. Er is ook 
een filosofisch aspect: mensen bestaan 
voor 70 % uit water, de aarde bestaat uit 
water, zonder water is er geen leven. 

20 m onder water met een oppervlakte 
van 2,53 km², zo groot als het Londense 
Hyde Park zou in dit paradijs kunnen 
gelogeerd worden voor een luttele 
5.500 dollar per nacht. De mens zou de 
zee op een heel nieuwe manier ervaren, 
ondergedompeld, maar beschermd. In 
the land station zouden gasten worden 
ontvangen, waarna ze met de trein 
doorheen een tunnel naar het onderwa-
tercomplex zouden worden vervoerd. 

Voor 5.500 dollar  kan je  
een nachtje in dit luxeuze 
onderwaterhotel doorbrengen
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“Hydropolis is not a project,  
it’s a passion”  Joachim Hauser, 
ontwerper en ontwikkelaar

Hydropolis legt een analogie tussen de 
fysiologie van de mens en architectur-
aal ontwerp. Geometrisch gezien heeft 
het hotel in grondplan de vorm van 
een acht, ingeschreven in een cirkel. De 
gecreëerde ruimten worden gebruikt 
als restaurant, bar, ontmoetingsruimte, 
suite etc. Deze representeren de com-
ponenten van het menselijke lichaam: 
het cardiovasculair stelsel en zenuw-
stelsel met in het centrum het klop-
pend hart. In het zenuwcentrum is de 
balzaal gelegen alwaar de verschillende 
verdiepingen verbonden worden door 
asymmetrische toegangspaden en een 
schuifdak toelaat ’open-sky’ events te 
organiseren. Trappen, liften en hellingen 
geven toegang tot deze ruimte, terwijl 
catering-areas de gasten voorziet van 
uitmuntende banketten en recepties.

Maar niet getreurd indien 5.500 dollar te 
duur zou zijn om een nacht onder het wa-
ter te mogen slapen. Bezoekers kunnen 
het hotel bezichtigen en voor 3,80 dollar 
per minuut krijgt men de gelegenheid de 
vissen van de Perzische Golf te bekijken.

Of dit project ooit gerealiseerd zou 
worden, is nog maar de vraag, maar 
dergelijke uitzonderlijke projecten laten 
je toch beseffen waarom je weer Burger-
lijk Bouwkundig Ingenieur studeert. En 
wie weet kunnen we binnen enkele jaren 
een nachtje onder water spenderen.

Off the web - Hydropolis
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Fun: Kendrick Lamar
Een streepje muziek in het Poutrix-boekje kan nooit kwaad. En daarom stellen we 
u graag een nieuwe wind binnen de hiphopcultuur voor. De naam: Kendrick Lamar.

Eerst een beetje geschiedenis... Op 16 juni 1971 wordt in 
New York een jongen geboren met de naam Tupac Amaru 
Shakur.  Hij groeit zoals vele rappers op in een slecht milieu 
en brengt in 1993 een mixtape uit die een klein succes kent. 
Later gaat hij de gevangenis in en schrijft van daar uit het 
album Me against the world dat een wereldwijd succes 
wordt en het eerste nummer 1 album dat in de gevangenis 
werd geschreven. Later schrijft hij het album All eyez on me, 
dat tot vandaag nog steeds gezien wordt als hét album uit 
zijn carriere en geldt als een van de beste albums in de scene.

Uiteraard hebben we het over 2Pac, die als de grondlegger van de moderne hiphop 
wordt beschouwd. Sommige van de teksten zijn geweldadig, maar meestal uiten 
ze kritiek op de maatschappij en vooral hoe jonge zwarte mensen gezien en 
behandeld worden in die maatschappij. De hiphop na de dood van 2Pac krijgt een 
nieuw leven en velen vinden in hem een inspiratiebron. De hiphop wordt evenwel 
ook agressiever van inhoud, te wijten aan het succes bij de grote massa. Er zijn 
evengoed vele artiesten die een boodschap willen brengen en niet per sé willen 
scoren met gemakkelijke rhymes en scheldwoorden, zoals A Tribe Called Quest, 
The Wu-tang clan,  en het hedendaagse, doch minder bekende Blue Scholars.

Aan dit rijtje kunnen we ook Kendrick Lamar toevoegen. Hij wordt tegenwoordig 
door de hele hiphopwereld geprezen als de nieuwe Tupac. Niet in de zin dat hij 
een kopie is, maar hij zou wel eens voor een even grote invloed kunnen zorgen. 
Hij begint zijn carriere onder de artiestennaam K. Dot, maar wil nadien een andere 
boodschap overbrengen. Hij vindt dat de wereld mag weten wie hij is en treedt 
bijgevolg op onder zijn echte naam. Waarom wordt hij nu gezien als de nieuwe 
hiphop-god? Wel, ten eerste omdat hij niet meedoet met inhoudsloze lyrics, maar 
integendel echt iets wil vertellen, over zijn jeugd, zijn visie op de wereld, etc. De 
meest spitsvondige woorden en verhalen verstoppen in de lyrics van een rap is de 
kunst, iets waar de artiest Nas ook in uitblinkt. Maar deze van Kendrick zijn van een 
ander niveau. Hij rijmt en bouwt een liedje op zoals nooit eerder is gezien, zoals 
beschreven in het artikel How to listen to Kendrick’s Backseat Freestyle (http://
rapgenius.com).  

Onlangs was hij in de AB in Brussel waar vele fans naartoe 
kwamen. In België mag hij dan nog iets onbekender zijn, in 
Amerika is hij momenteel het mooie weer aan het maken, 
samen met veel bekende artiesten. Een man die je in het oog 
mag houden, Word!
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Raadsels • Raadsels
De winnaar die de raadsels uit Poutrix 7.1. correct oploste was niemand minder 
dan onze ex-voorzitter Laurens Aelvoet. Hij wint twee cinematickets! Proficiat.
Maar ook nu hebben we weer enkele raadsels om tijdens de examens of de 
zomervakantie op te lossen. Veel plezier!

Raadsel 1: Binairo

Sudoku’s hebben hun hoogdagen gehad, Binairo’s daarentegen zijn nog volop 
in de mode. Kunt u het grid aanvullen met enen en nullen zodanig dat in elke 
rij en kolom:
 - Evenveel enen als nullen staan
 - Maximaal 2 keer hetzelfde cijfer vlak achter elkaar voorkomt

Fun: Kendrick Lamar
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Raadsel 2: Zoek de 7 verschillen

Een klassieker, maar nog steeds een topper. Welke 7 verschillen ontdekt u tus-
sen de twee foto’s van onze toffe Quiz-avond?

Raadsels • Raadsels
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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.

Mensen en schepen, dat zijn de drijvende krachten achter 
de Jan De Nul Group. Dankzij meer dan 5000 werknemers 
en een ultramoderne vloot staat de groep vandaag aan de 
top van de internationale dredging industrie. Jan De Nul 
Groep is ook gespecialiseerd in diensten voor de offshore 
olie- en gasindustrie. In de civiele techniek is de groep een 
van de grootste aannemers in België. 

DEME is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het baggeren en 
het uitvoeren van waterbouwkundige werken. Het is één van de 
grootste spelers ter wereld in deze hoogst gespecialiseerde en 
complexe 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 internationaal 
zeer sterk gewaardeerd.

SBE is een 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.

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.

De voorbije Poutrix-activiteiten waren 
niet mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:
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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.

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 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.

Aquafin bouwt, beheert en exploiteert de 
bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwater-
zuivering in Vlaanderen. Vanuit expertise bieden zij 
dezelfde diensten ook aan voor steden en gemeenten. 
Dankzij de investeringen van het Vlaamse Gewest, 
hun  belangrijkste opdrachtgever, zijn ze er in geslaagd 
om de zuiveringsgraad 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. 

De voorbije Poutrix-activiteiten waren 
niet mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:
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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 inschatten van 
overstromingsrisico’s, het opstellen van 
hydraulische modellen, kustbescherming, 
sedimentatierisico’s, baggertechnieken, 
blauwe energie, oeverbescherming van 
rivieren, binnenscheepvaart, 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, onderhoud 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 Vastgoed staat in voor de ontwikkeling en het 
vermarkten van bouwprojecten. 

De voorbije Poutrix-activiteiten waren 
niet mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:

VK is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep, 
actief in vier marktsegmenten: Healthcare, Buildings, Industry 
en Infrastructure. VK heeft vestigingen in Brussel, Merelbeke, 
Brugge, Roeselare, Astana (Kazakstan) en Ho Chi Minh 
(Vietnam). VK hecht veel belang aan de ontwikkeling van zijn 
medewerkers. Via VK Academy krijg je de mogelijkheid om 
je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen. 
Als kennisbedrijf voorziet VK namelijk een centrale rol voor 
Technology, naast de bedrijfspijlers Business Development 
en Operations. Technology verzamelt onze topexperten, 
en versterkt continu de innovatieve kracht en technische 
kwaliteit van onze dienstverlening. Daar worden niet alleen 
onze projecten en klanten, maar via interne kennisdeling ook 
onze medewerkers beter van. Zo kan ook jij bijdragen tot een 
innovatiever en kwaliteitsvoller VK.
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Poutrix wenst alle 

studenten veel succes met 

de examens en een super 

zomerverlof!

Establis Group is een engineeringsbureau, 
gespecialiseerd in het creatief ontwerpen en be-
rekenen van bouwkundige structuren, met een 
bewust gevoel voor realiteit. 

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

Wist je dat..

           ...we één van de grootste ingenieursbureaus van België zijn?
           ...we naast ontwerp,  stabiliteitsberekeningen en 
 adviesverlening ook aanwezig zijn in de opvolging van werven?
           ...we dit doen zowel voor grote gebouwenprojecten als voor  
 grote infrastructuurprojecten?
           ...we verspreid zitten over 6 kantoren in België: Gent, 
 Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik en Charleroi?
           ...we héél trots zijn en dit ook tonen op 
 www.facebook.com/arcadisbelgium ?
           .... je nog meer informatie (én misschien wel jouw droomjob) kan 
 terugvinden op www.jobsarcadisbelgium.be ?

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

De voorbije Poutrix-activiteiten waren 
niet mogelijk geweest zonder de steun 

van onze sponsors:
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