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Inhoudstafel Voorwoord

Beste studenten, 

Het is alweer zo ver, de lente is in het land en de welverdiende zomervakantie 
staat voor de deur! Al zullen we eerst nog enkele weken afzien om de examens 
door te komen. Dat ter zijde was Poutrix weer actief aanwezig met verschillende 
activiteiten gedurende het semester. Tijd voor een kort overzicht! 

Het semester begonnen we met de eerste versie van de Civil Night. Een avond 
speciaal ingericht voor de derde bachelor om de studenten attent te maken op de 
zomerstage. Dit semester waren er twee business courses ter vervanging van een 
werfbezoek. Primaned leerde ons in een interactieve scheduling game over de 
planning en de risico’s van een project. Bij Witteveen+Bos konden we ons uitleven 
in het design van een complexe tunnelknoop van de Oosterweelverbinding. Een 
wedstrijdje dat gewonnen werd door het team van Poutrix! In de week nadien 
volgde nog een werfbezoek naar de Noorderlijn in samenwerking met BAM 
Contractors. 

Naast de sponsoractiviteiten was er ook dit semester de jaarlijkse bierbouwling, 
het gerstenat vloeide rijkelijk, meer moet dat niet zijn. Op de bouwkundecup 
namen dit jaar 11 teams deel in de strijd om de fel begeerde titel op de grasvlaktes 
te Zwijnaarde. 38 teams namen dit jaar deel aan onze bouwkundequiz, ook dit 
jaar stond de quiz garant voor een avond vol plezier en hersengekraak!

Als kers op de taart vlogen 23 studenten begin april naar Japan. Tien dagen lang 
werden we ondergedompeld in de plaatselijke cultuur en de immense projecten 
die we voorgeschoteld kregen. Jammer genoeg was Mount Fuji foetsjie, maar zo 
werd de Akashi-Kaikyo brug wel het hoogste punt van de reis! 

Als laatste wil ik nog even de tijd te nemen om het Poutrixbestuur te bedanken 
voor een geslaagd Poutrixjaar! Bedankt!

Dan wens ik jullie veel succes met de examens, een zonovergoten en welverdiende 
vakantie en een leuke zomerstage ;) Hopelijk ziet Poutrix je volgend jaar terug 
voor een minstens even boeiend bouwkundig jaar! 

Simon Van de Walle
Voorzitter Poutrix 2018-2019



Demediner

Op woensdag 5 december was het weer tijd voor het jaarlijkse DEME-
diner. Naar aloude traditie werden 24 bouwkundestudenten uitgenodigd 
door deze Belgische  bagger-, waterbouw- en milieugroep. Eerst werden 
de studenten onthaald met een drankje, waarna ze konden luisteren naar 
een presentatie over het doen en laten van het bedrijf. De enthousiaste 
spreker kon de studenten anderhalf uur lang boeien met zijn eigen ervaring 
binnen DEME, de uitdagende projecten in binnen- en buitenland en hier 
en daar een mopje. 

Daarna konden de studenten tijdens 
de receptie op informele manier 
kennismaken met een 15-tal werknemers 
van DEME. Ingenieurs vertelden over 
hoe ze bij DEME terechtgekomen zijn, 
wat hun eerste project was en hoe zij hun 
eerste ervaring in het buitenland beleefd 
hebben. De leerrijke gesprekken konden 
worden verdergezet aan tafel. Studenten 
mengden zich tussen de DEME-werknemers terwijl een glaasje wijn werd 
uitgeschonken. Na een overheerlijk driegangenmenu was er nog plaats 
voor koffie, thee of een biertje met een echt Gents neuzeke. 

Naarmate de avond vorderde, werden anekdotes sappiger. De studenten 
zaten dan ook met veel interesse aan de lippen gekluisterd van de ervaren 
werknemers. Veel en hard werken, innovatie en af en toe ruimte voor 
ontspanning zijn de drie grote pijlers die de studenten meekregen. De 
bedrijfscultuur binnen DEME zit duidelijk goed! Rond middernacht 
konden de studenten tevreden terug naar huis keren of nog wat napraten 
in café de Jan Van Gent. 

Civil Night



Demediner Civil Night

De eerste editie van de Civil Night was eveneens de eerste Poutrix-activiteit 
van het tweede semester. Op deze avond konden vier bouwkundige 
bedrijven, namelijk Artes, Estabilis, Willemen en SBE, zichzelf kort 
voorstellen en  meer uitleg geven over de stagemogelijkheden binnen hun 
bedrijf. De activiteit werd vooral georganiseerd voor de studenten van de 
derde bachelor en eerste master die zich intereseerden om deze zomer 
een stage te lopen.

De avond ging van start met een korte introductie van onze voorzitter, 
Simon Van De Walle, over de zoektocht naar een stageplaats en de 
praktische uitleg hoe deze moet aangevraagd worden via de universiteit. 
Hierna konden de vier bedrijven zichzelf kort in 10 minuten voorstellen 
aan de hand van een diavoorstelling, promotiefilmpje, anekdote, … om 
zo de studenten te overtuigen bij hen een stage te lopen. Nadien was er 
de mogelijkheid om interactief contact te leggen met de verschillende 
bedrijven samen met een drankje en sushi. 

De eerste editie van de Civil Night was een geslaagde nieuwe activiteit die 
we in de toekomst zeker opnieuw gaan organiseren. De reacties van de 
studenten en bedrijven waren overwegend positief. We kijken alvast uit 
naar de editie van volgend jaar!
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Schedule game - Primaned

Tijdens een interactieve namiddag op 25 februari namen de studenten 
het tegen elkaar op in een competitieve business game ontworpen door 
Primaned.  De business game was de ideale manier om de studenten op 
een creatieve manier kennis te laten maken met project scheduling. 

Na een korte introductie  konden we aan de slag. De opdracht luidde als 
volgt: plan en organiseer een constructie project op een zo efficiënt en 
voordelige manier. Na de bepaling van de prijs van het project, dient een 
bod geplaatst te worden via een aanbesteding aan de opdrachtgever. Enkel 
de laagste biedingen werden in beschouwing gebracht voor de uitvoering 
van de opdracht. De sleutel tot succes is dus tactisch en logisch nadenken. 
Bij elke nieuwe ronde in het spel werden nieuwe eisen en beperkingen 
ingevoerd die geleidelijk aan de moeilijkheidsgraad van het project 
opbouwden. Zo leerde men niet alleen om te gaan met een beperkt aantal 
resources in het project, maar ook hoe om te gaan met mogelijke risico’s 
tijdens de constructie zoals ongunstige weersomstandigheden. Op deze 
manier maakte men kennis met termen zoals critical chain en critical 
path. Deze termen zullen alvast bekend in de oren klinken voor studenten 
die het keuzevak projectmanagement hebben gevolgd. 

Na de verschillende rondes tot een succesvol einde gebracht te hebben, 
mocht de gelukkige winnaar met de meeste winst op het einde van het 
spel naar huis gaan met een fles cava. Na deze leerrijke namiddag waarin 
de basisinzichten van een goede project planning werden verworven, kon 
nog wat rustig nagebabbeld worden met de medewerkers van Primaned.

Spelletje



Schedule game - Primaned Spelletje

Onze voorzitter is niets zonder zijn 
vice,  breng jij ze weer samen?



Reis  - Japan

Op woensdagavond 3 april verzamelde een reisgezelschap van 23 
bouwkundig ingenieurs studenten in Gent-Sint-Pieters om te starten 
aan de Poutrixreis van 2019. Na twee lange vluchten, kwamen we 
donderdagavond aan in Tokyo, de hoofdstad van Japan. 

Op vrijdagochtend ging de reis goed en wel van start, met twee 
werfbezoeken naar de infrastructuur van de Olympische Spelen die zullen 
plaatsvinden in Tokyo in de zomer van 2020. Om te starten, bezochten we 
het Gymnastic Center waar we volgend jaar mogelijks Nina Derwael en 
andere Belgische gymnasten aan het werk kunnen zien. De constructie 
bevat indrukwekkende overspanningen in hout. Het hout dat gebruikt 
wordt is Japanse ceder, die niet alleen een frisse geur afgeeft maar ook 
het geheel esthetisch in balans brengt. Na het Gymnastic Center was 
de volgende stop op onze tour het Sea Forest Waterway. Hier kregen 
we uitleg over de maatregelen die genomen werden om sporten op het 
water in zo’n goed mogelijke omstandigheden te kunnen beoefenen. Zo 
werd een golfbrekend mechanisme geïnstalleerd om de weerstand van de 
windgolven te verminderen voor de roeiers en zwemmers. Verder werd er 
ook een damwand gebouwd die zorgt voor een constant waterpeil.

In de namiddag waren we te gast in een tunnel die de twee terminals van 
Haneda Airport in de toekomst met elkaar zal verbinden. De tunnel die 
door middel van TBM wordt gerealiseerd heeft een diameter van bijna 
13m. Tijdens ons bezoek mochten we zelfs helemaal tot aan de boorkop 
gaan.
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Tokyo



Reis  - Japan

‘s Avonds konden we nog genieten van een fantastisch uitzicht vanop 
het Metropolitan Gouvernement Building, gevolgd door een bezoek aan 
de drukke wijk Shibuya waar maar liefst 2500 mensen per groen licht 
de straat oversteken op de befaamde Shibuya 
crossing. Naast de enorme oversteekdrukte, is 
deze wijk ook gekend voor zijn lichtreclame en 
de opnames voor de film Fast & Furious Tokyo 
Drift waarbij Shibuya dient als decor voor een 
nagelbijtende achtervolgingsscène. Verder kan 
je er ook Mario karten op straat met een gids. 
Om de avond af te sluiten en elkaar wat beter te 
leren kennen maakten we kennis met een lokaal 
drankje genaamd shintoo. Voor de mensen die 
nu heel nieuwsgierig zijn en nog naar Japan gaan:  
zeker eens bestellen daar! ;)

Tokyo

Zaterdag stond een bezoek aan het Tokyo Institute of Technology op het 
programma. Onze Japanse collega’s hadden interessante presentaties over 
de universiteit, en dan vooral de technische campus, voorzien. Op het 
einde kregen we ook een rondleiding in hun labo’s en uitleg bij enkele 
bijzondere testopstellingen. De heimwee naar labo Magnel kwam bij 
sommigen al boven. Gelukkig konden de gedachten verzet worden via een 
fotoshoot aan de vele prachtige kersenbloesems aanwezig op de campus.

9



Reis  - Japan

In de namiddag was het dan tijd voor een beetje cultuur. We brachten 
een bezoek aan de drukke wijk Harajuku met veel leuke, kleine, typisch 
Japanese winkeltjes. Later in de namiddag gingen we naar een van de 
bekendste tempels in Tokyo, de Meiji Shrine. Dat er altijd leven aanwezig 
is in deze Shinto tempel, konden we aan de lijve ondervinden. Buiten 
alle bezoekers, was er ook een trouwpartij aan de gang. Enkele studenten 
kochten een wenskaartje of deden een offer zodat ze een wens konden 
doen.

Tokyo



Reis  - Japan Tokyo
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De volgende dag stonden er nog meer toeristische bezienswaardigheden 
op het programma. Zo begonnen we de dag vroeg met een bezoek aan 
Asakusa area, waar we via de Nakamise street naar de Senso-Ji tempel 
gingen. In Nakamise street vind je enorm veel kleine kraampjes terug met 
souvenirs en typisch Japanse specialiteiten. Ze verkopen er onder andere 
cakejes met zoete bonenpasta. Het klinkt misschien niet helemaal als een 
delicatesse, maar eens je ervan geproefd hebt ben je sowieso overtuigd. 
Aangekomen bij de Senso-Ji tempel zagen we meteen het verschil met de 
Meiji Shrine van de dag ervoor. Senso-Ji is een boeddhistische tempel met 
veel meer kleur ornamenten. 

Na een lekkere lunch, was het tijd om te profiteren van het mooie weer. 
Te voet maakten we een wandeling door het Ueno Park waar de cherry 
blossoms prachtig in bloei stonden. We zagen heel wat Japanners aan 
‘hanami’ doen. Dit is een typisch ritueel waarbij de Japanners op en top 
genieten van de kersenbloesems die dan in bloem 
staan. De jongste van de bende komt ‘s morgens 
heel vroeg naar de kersenbomen en reserveert 
een plekje voor de groep door een plastic zeil 
uit te spreiden onder de bomen. De rest van de 
groep komt tegen de namiddag en brengt dan 
eten en drinken mee. Hierop volgt een gezellige 
namiddag in aangenaam gezelschap. Helaas 
had Lucas zijn wekker niet gezet en was hij zijn 
plastic zeil vergeten, waardoor wij geen plekje 
onder de bloesems hadden. 



Reis  - Japan

We hadden echter geen tijd om lang in het park te keuvelen want daarna 
bezochten we het Nationaal Museum wat ons heel wat bijleerde over de 
geschiedenis van Japan en de Japanse kunst. Het hoogtepunt van het 
museum was hun typisch Japanse tuin waar je kon deelnemen aan een 
typische Japanse thee ceremonie.

Daarna leidde onze tour ons naar Akihabara, een van de bekendste 
wijken in Tokyo. Wie iets van Japan kent, weet dat het de wijk is waar 
alle geeks of ‘otaku’s’ verzot op zijn. Je kan er plaats nemen aan een van 
de duizenden arcadekasten die er gevestigd zijn in alle gamecenters die 
vaak verdiepingen hoog zijn. Souvenirs kan je kopen in een van de vele 
winkeltjes, maar ook in de vending machines die je er op elke hoek vindt. 
Hier was iedereen vrij om op verkenning te gaan en een maaltijd te kiezen. 
Je kon er ook iets gaan drinken in een van de vele Cosplay bars.

Wie Japan zegt, denkt ook meteen aan (jawel) karaoke! Met heel de bende 
trokken we ‘s avonds naar een karaoke bar waar we een privé ruimte 
hadden om ons eens helemaal te laten gaan. Met Bohemian Rhapsody van 
Queen konden de stembanden niet anders dan opgewarmd zijn. Iedereen 
gaf het beste van zichzelf, de Beatles waren er niks tegen (en als je dat niet 
gelooft, maken we je gerust iets anders wijs).

Tokyo



Reis  - Japan

Met de nodige kennis van het West-Vlaams 
die we ondertussen hadden opgedaan 
dankzij onze reisgenoten van aan ’t zeitje, 
trokken we naar het hoogtepunt van de reis! 
Mount Fuji. Voor velen was de nacht kort. 
Aangezien het de Ronde van Vlaanderen 
was en de gokkers onder ons zwaar hadden 
ingezet moest deze koers natuurlijk ook in 
het verre Japan bekeken worden. Met de 
commentaar van radio 1 en de beelden op 
de laptop die soms al eens durfden haperen 
zagen we ook in Japan Vlaanderens mooiste. 
3 Uur na de finish werden we dan wakker om naar Fuji te gaan. Zo een 
stille busrit had nog niemand meegemaakt. Buiten enkele snurk geluiden 
lag iedereen vredig en stil te slapen. 

De eerste tussenstop: Chureito Pagoda. De wandeling met al de trappen 
was het uitzicht zeker waard. Nu ja het uitzicht op de mist, want hoe 
ideaal je deze dag ook wilt plannen, de weergoden blijven nog steeds de 
baas over het uitzicht. Na even wachten trok de mist een beetje weg en 
konden we de fameuze berg toch deels bekijken. Onze volgende stop met 
zicht op Mount Fuji was de komagatake ropeway in Hakone. Maar aan 
deze kant van de berg was de mist nog dichter en was de wandeling in de 
mist boven ook wel plezant. 

Tokyo



Reis  - Japan

Daarna volgde een bezoek aan de beroemde 
Hakone Shrine die op dat moment helaas in 
de stellingen stond. Daarna gingen we naar 
Owakudani, een plek in Japan die bekend is 
voor zijn actieve sulfaatmijnen. Hier kon je wel 
iets heel speciaals doen, namelijk: een zwart 
ei eten. Deze speciale sulfaat eieren zouden 
smaken zoals gewone eieren maar het uitzicht 
is alleszins iets heel speciaals.

Mount Fuji was voor de rest van de dag foetsji. Maar niet getreurd want 
met de bullettrein vlogen we naar Osaka waar we aankwamen in een 
fantastisch hotel.
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Reis  - Japan
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Sasaki Sadako (2jaar) overleefde 
in eerste instantie de vuurzee na de 
Amerikaanse atoombom op Hiroshima, 
7 januari 1943. Op 11-jarige leeftijd 
diagnosticeerden artsen echter leukemie 
bij haar. Deze ziekte liep zij op als gevolg 
van blootstelling aan de straling van de 
atoombom.

Een goede vriendin van Sasaki vertelde 
haar een Japanse legende dat iedereen 
die 1000 papieren origami kraanvogels 
vouwt een wens mag doen. Sasaki hoopte 
dat de goden haar een wens toe zouden staan en dat ze weer in staat 

Origami
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zou zijn hardloopwedstrijden te doen. De mythevorming rond Sasaki is 
gegroeid doordat zij vele malen uitte en hoopte dat niet alleen zij, maar 
ook alle andere kind slachtoffers van de atoombom, een wens zouden 
mogen doen; ze bad vanuit haar ziekbed voor wereldvrede en het einde 
van al het lijden.

In 1958 is in het Vredespark in Hiroshima een beeldje van Sasaki onthuld 
waarbij zij een gouden kraanvogel vasthoudt. Het is traditie geworden 
dat elke schoolklas die het Vredespark bezoekt 1000 kraanvogels vouwt 
en deze aan de hekken van het park bevestigt. Zo ontstaan grote kluwens 
papier in allerlei bonte kleuren.



Origami
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How to Fold an Origami Crane

Fold in the dotted lines
to meet the center line

Fold backward
in the dotted lines

Fold in half

Fold in half

Open and
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pocket like Fig.5
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Fig.8 & 9
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Turn over

Turn over

Finished
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pocket from 
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and fold back

Pocket
fold

Pocket fold
the head and
open the wingsFold both

sides forward

Lift the corner up
and flatten the pocket



 
De tunnel is geconstrueerd met behulp van beschoeide sleuven, een 
techniek die ons niet onbekend is. De tunnel biedt plaats voor een ruime 
parking, één rijvak, twee doorgangen voor trams en een tramstation. De 
architecten stelden de ingenieurs op de proef door het ontwerp. Er was 
op de valreep nog beslist om een aanpassing door te voeren: natuurlijke 
lichtinval was nodig om de ondergrondse constructie een aangenamer 
gevoel te geven. De oplossing bestond uit een kokervormige structuur 
met open dak die tot de onderste bouwlaag reikt. 

Wefbezoek BAM contractors

Woensdag 27 maart, 13u stonden we allemaal klaar voor gebouw 904 te 
Zwijnaarde. Na een lange busrit naar het verre Antwerpen kon iedereen vol 
enthousiasme uitstappen om de werf, de Noorderlijn,  te gaan verkennen. 
Het gaat hier om een zeer imposante werf, namelijk een 3-laagse 
ondertunneling midden in de meest aantrekkelijke - voor de vrouwelijke 
ingenieurs in spe onder ons - buurt in Antwerpen: De Meir. 

Noorderlijn Antwerpen



Wefbezoek BAM contractors

Daarnaast stond er nog een veel grotere uitdaging 
voor de deur: het openbaar vervoer mocht in 
geen enkel geval verstoord worden door de 
werken. Daardoor was een tijdelijke plaat met 
steunpunten nodig om het tramverkeer continu 
te laten verlopen. 

De ondergrondse constructie was, volgens de 
projectingenieur, zonder al te grote problemen 
gebouwd. Zettingen bij naburige gebouwen 
werden vermeden door een goed ontworpen 
bemaling en trillingen door het tramverkeer 
leverden gedurende de werken geen problemen 
op. 

Door deze werken uit te voeren wordt niet alleen het fileprobleem in het 
centrum van Antwerpen aangepakt en het openbaar vervoer verbeterd, 
maar ook de 16de-eeuwse restanten van de muren rondom Antwerpen 
in ere hersteld. Kortom, de veelzijdigheid van dit project maakte het een 
boeiend werfbezoek!

Noorderlijn Antwerpen
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Quiz

De zon schijnt, de vogels fluiten en de quizmasters zijn er klaar voor, het 
belooft een mooie 14e maart te worden! De talloze quizvragen waren 
voorbereid, de croque machines werden uitbundig getest, de veertig 
tafels klaargezet en de prijspakketten goed gevuld. De vele alumnileden, 
studenten, professoren (1) en sponsors vochten het dit jaar gedurende 8 
rondes en 2 tussenrondes uit voor de mooie hoofdprijs. De organisatoren 
probeerden origineel uit de hoek te komen en zorgden voor enkele leuke 
themaronden zoals een proffenronde, een originele bruggenronde en 4 
themarondes waar een globale link moest gevonden worden, allemaal 
enthousiast verzorgd en gepresenteerd door onze 2 ervaren quizmasters: 
Rens en Melissa.

Tijdens de pauze konden de deelnemers wat stoom aflaten en genieten 
van een frisse pint en een lekkere croque, die met veel liefde gemaakt 
werd door ons lieftallig croque-team. 

Quiz



Quiz Quiz
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De strijdlustige studenten moesten al hun wijsheid in de strijd gooien 
want de vragen waren niet van de poes. Weet jij welk dier niet naar 
Napoleon genoemd mag worden volgens het Frans wetboek? Of waar de 
langste voetgangersbrug ter wereld zich bevindt? Had je al moeite met 
deze vragen? Ze waren namelijk de gemakkelijkste, maar niet getreurd, de 
meeste Poutrixleden wisten de antwoorden ook niet; varken en Zermatt.

Na de lange strijd mocht het winnende team naar huis gaan met flessen 
cava, wijn, cinematickets en nog veel meer. Het beste bouwkundige 
studententeam kreeg een licensie voor Buildsoft Diamonds om zich daar 
in uit te leven.



Quiz

Natuurlijk was er ook een fameuze drankprijs voor het best drinkende 
team. En onverwachts eindigden ze ook nog eens in de top 15, wat een 
prestatie!

Aangezien deelnemen belangrijker is dan winnen, ging niemand met lege 
handen naar huis en kon iedereen een goodiebag meenemen die rijkelijk 
gevuld was met behulp van onze sponsors. Ook dit jaar kon men spreken 
van een geslaagde editie van de -nu al befaamde- Poutrix quiz, die keer op 
keer meer volk trekt. Wij kijken alvast uit naar de editie van volgend jaar!

Bierbouwling



Quiz Bierbouwling

Als bouwkundige studenten weten we niet alleen hoe we een achitectureel 
meesterwerk moeten bouwen, een feestje bouwen in de overpoort daar 
kennen we natuurlijk ook alles van. Dit feestje ging door op onze fameuze 
bierbouwling. Ook dit jaar moest je er snel bij zijn want de inschrijvingen 
waren in een mum van tijd volzet.

De bierbouwling is de ideale manier om als toekomstige werknemers in 
‘den bouw’ het betere pintenwerk te showen. Alhoewel dit wel afdeed van 
de bowling prestaties. Zo wist onze Mathias erin te slagen een bowlingbal 
te laten fuseren met het plafond. Een geslaagde avond dat was het alvast!

Volg Poutrix op 
Instagram! 

Blijf op de hoogte  
van onze leuke  
activiteiten en 
werfbezoeken!poutrix_gent
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Spelletje!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Spelletje!

Help jij Bob De Bouwer en zijn vriendjes terug kleur te krijgen?
Veel kleurplezier!

Breng je kleurplaat voor 16 mei binnen op het secertariaat van 904 (nu 
60) of stuur een foto naar info@poutrix.be en maak kans op een mooie 

prijs!
e-mail:............................................................................................



Witteveen + Bos

Op maandag 11 maart werd Poutrix uitgenodigd bij het ingenieursbureau 
Witteveen+Bos in Steenokkerzeel. Witteveen+Bos is een Nederlands 
ingenieursbureau met twee vestigingen in België dat zich toespitst op 
complexe infrastructuurprojecten van uitdagende aard. Om studenten te 
leren kennis maken met hun bedrijf nodigden zij zowel Poutrix als Statix 
(onze Leuvense collega’s) uit om deel te nemen aan een business course 
waarbij teams van beide universiteiten het tegen elkaar konden opnemen. 

Op die bewuste dag vertrokken we met 5 enthousiaste studenten met de 
trein richting Steenokkerzeel, benieuwd naar wat ons te wachten stond. 
Eens aangekomen in het station werden we opgewacht door werknemers 
van Witteveen+Bos die ons samen met 9 Leuvense studenten naar hun 
bureau begeleidden, gelegen vlak naast de landingsbanen van Zaventem. 
Daar wachtte een lekkere broodjeslunch ons op terwijl we kennis 
konden maken met de ingenieurs waarna een korte uiteenzetting over de 
geschiedenis en de visie van het bedrijf werd toegelicht, alsook de opgave 
voor de business course.
 
Er werd van ons verwacht een ontwerp te maken van een complexe 
verkeersknoop voor de Antwerpse ring. Hierbij werd een waslijst aan 
criteria en voorwaarden opgelegd wat de opdracht extra uitdagend 
maakte. Drie uur tijd kregen we voor deze opdracht waarna we een 
presentatie van het ontwerp moesten voordragen.  

Dit was een zeer uitdagende opdracht waar het ingenieursbureau zelf 3 
jaar aan gewerkt heeft. Voor ons was het dan ook geen sinecure om hier 
een goede oplossing voor te vinden. Niet wetende hoe de 2 Leuvense 
groepen het probleem aanpakten vlogen we erin, bijna vergetend dat we 
nog een presentatie moesten maken.
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Witteveen + Bos Business Course

Toen het zover was en we onze ontwerpen mochten voorstellen, werd het 
voor ons wel heel spannend toen we zagen dat de groepen van Statix het 
helemaal niet slecht hadden aangepakt. Uiteindelijk werd ons ontwerp 
toch als winnaar uitgekozen omdat we het meest origineel en out-of-
the-box gedacht hadden, wat ons naast een goed gevoel ook nog eens 
5 biermandjes opleverde. Welke bouwkundig ingenieur kan dit nu niet 
appreciëren.

Na de prijsuitreiking werd er nog een walking dinner voorzien waar we 
nog wat konden napraten met de studenten uit Leuven en de ingenieurs 
van Witteveen+Bos waarna we met een voldaan gevoel huiswaarts 
keerden. 

Business course battle
Poutrix (Gent) vs. Statix (Leuven)
Casus Oosterweelverbinding

Zwarts & Jansm
a Architecten



Reis - Japan

In Japan wordt echt alles voorzien in de hotels, van apart verpakte 
oorstokjes tot een verse pyjama elke dag en dan hebben we het nog 
niet over de warmwaterbaden aka onsen, waar je helemaal tot rust kan 
komen na een hele dag (of nacht) stappen. Na de nodige nachtrust en alle 
geneugten in ons hotel verkend te hebben, vertrokken we richting een 
werf. Dit keer bezochten we het sluitstuk van de snelweg tussen Tokyo 
en Osaka, het Yobaisan Viaduct. Voor velen was dit de eerste keer om 
in een voorgespannen brug te kunnen wandelen en de deels in gegolfde 
plaatstaal uitgevoerde lijven maakten het extra interessant. Alle kennis uit 
de lessen van professor De Backer kwam weer boven bij het zien van de 
voorspankabels!

In de namiddag verkenden we Osaka, met als eerste stop Osaka Castle 
vlakbij het hotel. Dit prachtige Japanse kasteel torent uit boven een park 
waar opnieuw heel wat kersenbloesems stonden. De legende gaat dat dit 
kasteel geschonken was door Disney zodat de film van Doornroosje kon 
opgenomen worden. Al is er ook een vermoeden dat niet iedereen zijn 
research over zijn toegewezen onderwerp even goed gedaan had :).

Osaka



Reis - Japan Osaka

Op de volgende stop, Osaka Aquarium, waren dan weer geen 
kersenbloesems te zien, maar wel enkele honderden soorten vissen 
en zeedieren, waaronder de zeldzame walvishaai. Soms voelden de 
gigantische aquariumramen aan als grote televisieschermen met 
rustgevende onderwaterbeelden. Soms was dit rustgevende effect zo 
goed, dat het zelfs slaapverwekkend was. Of kwam dit eerder door het 
reeds opgebouwde slaaptekort?

Op woensdag hadden we opnieuw geen geluk met het weer. Deze dag was 
een bezoek aan Nara gepland, met zijn gigantisch park en vele schattige 
herten. Door de regen werd een opmerkelijk Japans gebruik wel duidelijk. 
Bij regenweer mag je gewoon de dichtstbijzijnde paraplu ‘lenen’ en op 
het einde van de bui achterlaten waar je op dat moment bent. Schuilen 
konden we doen tijdens ons bezoek aan Todai-ji, een tempel met een 
gigantisch Boeddhabeeld. De smalsten onder ons wonnen zich ook een 
jaar geluk door doorheen het gat van een van de pilaren van deze tempel 
te kruipen. Na het eten van een typisch Japanse hot pot zetten we onze 
wandeling door het park verder richting Kasuga-Taisha. Dit is een Shinto 
shrine, niet te verwarren met het drankje, en is gekend voor zijn vele 
bronzen en stenen lantaarns.



Reis - Japan

Nog een van de absolute hoogtepunten was het bestijgen van de 283 
meter hoge pylonen van de Akashi-Kaikyo brug die te bezichten is op het 
voorblad van dit boekje. De kenners onder ons weten dat dit de brug met 
de langste overspanning ter wereld is, zo wat 2 km lang! Een Hollywood-
achtig introductiefilmpje over de spectaculaire bouw van de brug vertelde 
ons ook dat tijdens de constructie de pylonen 80 cm verder uit elkaar 
stonden door de Kobe-aardbeving van 1995. Laten we maar hopen dat 
zo’n problemen zich niet voordoen op onze werven later.

Osaka



Reis - Japan

Nu we het toch over aardbevingen hebben: later op de dag bezochten we 
het Earthquake Memorial Museum van de Hanshin Expressway Company. 
Hier werd het verhaal gebracht van hoe desastreus de aardbeving van 
1995 wel was. Dit aan de hand van originele stukken van de bruggen en 
viaducten die door de aardbeving helemaal vernield waren. 

’s Avonds was het tijd voor de eerste van twee 
verrassingsactiviteiten, namelijk een boottocht 
op de Dotonbori, inclusief gekke gidsbeurt van 
een gekke Japanner. Dit is het kanaal in het 
centrum van Osaka, waar langs beide oevers 
de alombekende lichtreclames staan, zoals 
de legendarische Glico Man. Hierna werd 
het bruisende avond/nachtleven van Osaka 
verkend, maar niet te lang, want de dag erop 
stond opnieuw een universiteitsbezoek op de 
agenda.

Osaka
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Reis - Japan

Kyoto University is na de eerder bezochte Tokyo Institute for Technology 
de meest gerenomeerde technische universiteit van Japan. Dit keer 
kregen we ook de gelegenheid om met de studenten zelf te spreken en 
het werd snel duidelijk waarom deze universiteit zo gerenomeerd is, want 
de (meeste) studenten konden relatief vlot Engels. Redelijk ongewoon in 
Japan! Het labo bestond hier vooral uit testruimtes met windtunnels en 
opstellingen om vermoeiing te testen.

Wie Kyoto zegt, zegt natuurlijk ook tempels. Van de 1600 stonden er drie 
op onze planning. De eerste was misschien wel direct de mooiste, want 
Kinkaku-ji is een tempel waarvan de bovenste twee verdiepingen helemaal 
met bladgoud bedekt zijn en dit te midden van een prachtige Japanse tuin. 
De volgende was Tenryu-ji, met daarop aansluitend een wandeling door 
Bamboo Forest. De foto’s op het internet tonen een rustgevend pad te 
midden van gigantische bambooplanten, maar ter plekke zagen we vooral 
toeristen. Dit hield ons niet tegen om even het hele gangpad te blokkeren 
voor een groepsfoto, want ook wij doen alles for the gramsss.

Osaka



Reis - Japan Osaka

Om ons bezoek aan Kyoto af te sluiten, bezochten we nog Kiyumizu Dera, 
waarbij we niet één, maar direct een heel complex aan tempels kregen. De 
weg ernaartoe was opnieuw door een vrijwel authentiek Japans straatje, 
waar de uitstellers onder ons nog een kans kregen om een souvenir 
te kopen. Aangekomen boven op de heuvel van het tempelcomplex,  
konden we niet enkel de intrigerende tempels aanschouwen, maar ook de 
zonsondergang over Kyoto die net begonnen was. 

Met het oog op een vrije voormiddag 
de laatste dag, werd de laatste avond het 
Japanse nachtleven wat grondiger ontdekt. 
Maar what happens in Japan, stays in Japan, 
dus laat ons direct overgaan naar het laatste 
middagmaal de dag erop. Op het menu 
stond Okonomiyaki, aka het Julientje van 
Osaka. Deze pannenkoek met vlees en een 
goed vettig sausje erop werd zeer gesmaakt. 

En met deze stevige maaltijd achter de kiezen, waren we klaar voor de 
laatste (verrassings)activiteit: een fietstocht door Osaka. Niet alleen de 
activiteit was een verrassing, het was ook een aangename verrassing dat de 
gidsen van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten kwamen. In perfect 
Engels en met een komische kwinkslag brachten ze ons op plaatsen waar 
we de afgelopen dagen nog niet geraakt waren: Tennoji Zoo, het nieuw 
ontwikkeld gebied rond de Abeno Harukas-toren, nog niet ontwikkelde 
gebieden met ‘love hotels’. Ondertussen rijden we ook nog door een 
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authentieke overdekte marktstraat die in verval geraakt door de intrede 
van de internationale ketens. Osaka Castle laten we vervolgens letterlijk 
links liggen, om vervolgens een Hanamifestival te bezoeken aan de oevers 
van de Yodo rivier. Daar is het tijd voor een tussendoortje in de vorm 
van overheerlijke Kushikatsu. Uiteindelijk komen we terug aan bij onze 
startplaats Tsutenkaku Tower, een lelijk zendmast, vrijelijk gebaseerd op 
de Eiffeltoren. Om af te sluiten bezoeken we nog een messenwinkel, want 
Osaka is blijkbaar ook heel erg gekend voor zijn scherpe messen. In Tower 
Knifes krijgen we een haarscherpe uitleg over waarom deze messen de 
beste ter wereld zijn.

Reis - Japan

Daarna was het helaas tijd om richting het vliegtuig te trekken. Met veel 
pijn in het hart, want we wouden uiteraard nog veel meer van Japan zien 
en nog even aan de blok ontsnappen. Helaas was ons dit niet gegund dus 
maakten we ons klaar voor weer enkele (17,5!) vlieguren. Tokyo, Nara, 
Hakone, Kyoto en Osaka hebben nog slechts weinig geheimen voor ons. 
Samen kunnen we terugblikken op een heel geslaagde reis en kijken we 
reeds uit naar de reünie met onze nieuwe vriendjes. Japan 2019, u was 
geweldig! 
Bedankt aan onze fantastische sponsors die deze reis mogelijk maakten: 
Besix, Herbosch-Kiere, Buildsoft, Denys, Arcadis, Tractabel en NMBS.
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De Toren van Pisa niet de enige 
scheve toren in Pisa is?

Door de zachte ondergrond in 
het hele gebied in en rondom Pisa 
staan meerdere gebouwen een 
beetje scheef in deze stad. De 
klokkentoren van de 
San Nicolakerk is de 2de meest 
bekendste toren die scheef staat in 
Pisa.

Wist je dat de Eiffeltoren vier tot 
vijftien centimeter kleiner is in de 
winter?

Als de temperaturen in de zomer 
weer gaan stijgen, krijgt hij weer 
zijn oorspronkelijke hoogte van 
324 meter hoog. Het is echter niet 
meer het hoogste monument in 
Frankrijk, dat is nu het Viaduct van 
Millau (343 meter).

Wist je dat de negen bollen van 
het Atomium elk 250 ton wegen?

Het Atomium representeert een 
elementair ijzerkristal, dat om het 
voor iedereen goed zichtbaar te 
maken, zo’n 165 miljard keer is uit-
vergroot. Het bevat tevens ook de 
langste roltrappen van Europa met 
een lengte van 35 meter.

Weetjes! Weetjes!



Wist je dat het grootste zwembad ter wereld 1013 meter lang is?

Het is gevuld met zout water en bevindt zich in het resort San Alfonso del 
Mar in Algarrobbe aan de zuidkust van Chili.

Wist je dat er voor het bouwen van de Taj Mahal meer dan 1000 
olifanten zijn gebruikt voor het vervoeren van het materiaal?

Wist je dat de Akashi-Kaikyo-brug in Japan de langste hangbrug is 
met een overspanning van 1990,8 meter?

Belangrijker nog, wist je dat we deze tijdens de Poutrix reis zijn gaan 
bezoeken en bovenaan de pijlers zijn geweest? Deze pijlers hebben een 
hoogte van 283m en zijn gebouwd om een aardbeving te kunnen 
weerstaan van 8,5 op de Schaal van Richter.

Weetjes!



Proffeninterview

Waar is de ambitie vandaan gekomen om les te geven aan de  
universiteit?
Dit was niet echt mijn initiële ambitie, want doctoreren en ook aangesteld 
of benoemd worden aan de universiteit hangt van een heleboel factoren 
af. Het jaar voor ik afstudeerde had ik van verschillende professoren de 
suggestie en voorstellen gekregen om te doctoreren (van de professoren 
Luc Taerwe, Ronny Verhoeven en Peter Troch). Na een zeer moeilijke 
overweging, ben ik uiteindelijk aan het Labo Magnel begonnen met een 
doctoraat onder promotorschap van professor Luc Taerwe. Gaandeweg 
is toen gebleken dat ik ook graag lesgaf en ik heb dat al die jaren met 
een grote voorliefde (en zeer overvloedig) gedaan, eerst als assistent en 
vervolgens als prof. Het is nog steeds een geliefde bezigheid van mij, 
hoewel het combineren van een aanzienlijke lesopdracht met een heel 
drukke agenda helemaal niet zo eenvoudig is. Maar ik denk dat de 
studenten ook wel merken dat ik geniet van het lesgeven en dat ik dat 
moeilijk zou kunnen missen.

Zijn er bepaalde mensen waar u naar opkijkt binnen uw vakgebied?
Ik heb heel veel geleerd van mijn promotor, Prof. Luc Taerwe. Daarnaast 
werd en wordt ik uiteraard geïnspireerd door een heleboel nationale en 
internationale collega’s, zowel voor wat betreft expertise als management 
skills. Een aantal voorbeelden daarbij zijn wijlen Prof. Daniël Vandepitte 
(UGent), wijlen Prof. Rüdiger Rackwitz en Prof. Dan Frangopol (Lehigh 
University, USA). Prof. Daniël Vandepitte heeft ook voor onze UGent 
enorm veel betekend en had een zekere gematigde diplomatie waarvoor 
ik hem steeds erg heb bewonderd.

Prof. dr. ir. Robby Caspeele
Berekening van Bouwkundige Constructies I 
(2Ba), Structural Reliability and Risk Analysis 

(1Ma),  Structural Stability (1Ma), Nonlinear and 
Plastic Methods of Structural Analysis (2Ma)
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Proffeninterview

Wat is één van uw trotste verwezenlijking uit uw loopbaan?
Ik ben bijzonder fier op de succesvolle organisatie van het IALCCE2018 
congres vorig jaar. Met 560 deelnemers en een uitmuntende organisatie 
is hierdoor voor mij een unieke netwerk ontstaan. Daarnaast ben ik ook 
bijzonder fier op verschillende van de uitmuntende doctoraten die onder 
mijn begeleiding zijn afgeleverd en ben ik trots op de Gustaaf Magnel 
prijs die ik in 2015 voor mijn doctoraat (2010) heb mogen ontvangen.

Wat is uw favoriete bouwwerk en waarom?
De Shanghai Tower. Dit is voor mij een toonbeeld van hoe architecturale 
elegantie en uitmuntende ingenieursinzichten samenkomen.

Wat voor student was u?
Ik was een heel voorbeeldige student (hoewel een beetje koppig). Ik heb 
echter nooit na 20u ’s avonds gestudeerd; dat was een bijna gouden regel 
voor mezelf. Ik was bijna alle lessen aanwezig. Ook al liepen de afterparties 
tijdens en na het werken aan projecten toch wel vaak eens uit tot een uur 
of 4 ’s ochtends, 8u30 was ik aanwezig. Doe dat maar eens na ;)

Na de lange werkdagen aan de Universiteit, welke hobby’s of interesses 
vullen dan nog uw vrije uurtjes op?
Na de lange werkdagen op kantoor en op verplaatsing, heb ik ook nog een 
druk gezinsleven met 2 jonge kinderen (4 en 6 jaar oud). De dagen zijn 
dus heel lang… maar als er nog wat tijd over blijft geniet ik van wandelen, 
fietsen, het bekijken van (blockbuster) films en het koken voor familie en 
vrienden.

Heeft u bepaald advies dat u graag aan de bouwkundige studenten zou 
willen meegeven?
Laat je niet afschrikken door uitdagingen, maar kies steeds vanuit een 
gezonde interesse voor iets dat je inspireert. Het is daar waar de meeste 
voldoening uit te halen valt, en daar draait het uiteindelijk om.
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Proffeninterview

Welk vak geeft u het liefst?
Er zit een inhoudelijke lijn in. Het ene vak bereidt voor op het andere. 
Van sterk theoretisch naar eerder toegepast. En daarom geef ik ze alle 
drie graag.

Wat was het onderwerp van uw doctoraat? Waarom koos u voor dit 
ontwerp en hoe blikt u hierop terug?
Na mijn studie burg. bouwk. ir. aan de KU Leuven, met een Erasmusverblijf 
aan de TU Delft, heb ik nog een Research Master gedaan aan het von 
Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI). Tijdens mijn legerdienst bij 
de Zeemacht mocht ik onderzoek doen in een federale wetenschappelijke 
instelling: numerieke modellen maken voor de Noordzee en de Egeïsche 
Zee, in het kader van Europese onderzoeksprojecten. In principe zou 
ik daarna gaan doctoreren in Liverpool, over fronten gevormd door de 
uitstroom van rivieren in zeeën. Maar de toekenning van een Europese 
beurs liet op zich wachten. Daarom ben ik maar teruggegaan naar het 
VKI en er onderzoek begonnen over turbulente twee-fasen-stromingen, 
bestaande uit een continue gasfase en discrete vloeistofdruppels. Toen 
ik de (3jarige) Europese beurs dan uiteindelijk toegewezen kreeg, had ik 
ondertussen al een (4jarige) Vlaamse beurs en ben ik maar op het VKI 
gebleven. Ik heb er codes ontwikkeld gebaseerd op Eindige Elementen 
Methoden, met als doel het simuleren van watergordijnen en koeltorens. 
Watergordijnen worden geïnstalleerd naast industriële installaties om 
accidenteel ontsnapte gaswolken te mengen met verse lucht, en zo het 
gevaar van toxiciteit of het ontploffingsgevaar te milderen. Ik krijg wel 
eens de vraag wat dat onderwerp met bouwkunde te maken heeft. Maar 

Prof. dr. ir. Tom De Mulder
Transportverschijnselen (2Ba), Hydraulica 

(3Ba) en Rivieren, kanalen & sluizen 
(1Ma)
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Proffeninterview

als je lucht vervangt door water en druppels door sedimentdeeltjes, dan 
kom je uit bij sedimenttransport…

Wat is één van uw trotste verwezenlijking uit uw loopbaan?
Mijn loopbaan speelde zich eerst af bij twee privé bedrijven, en daarna lange 
tijd in het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid. In 
die hoedanigheden heb ik bescheiden bijdragen kunnen leveren aan een 
brede waaier van hydraulische studies en aan het hydraulisch ontwerp van 
verschillende kunstwerken. Het meest in het oog springende project waar 
ik gedurende een tiental jaar bij betrokken was, zijn de nieuwe sluizen van 
het Panama-kanaal.

Wat is uw favoriete bouwwerk en waarom?
Een éénkamerhuisje van 1,5m x 1,5m dat ik in onze tuin metselde toen 
ik 10 was, met overschotten van bouwmaterialen. Mijn mortel bestond 
uit een mengsel van zavel en water, maar nauwelijks cement, want de zak 
was zo goed als leeg ! Een met de hand (en zonder mondmasker…?!) 
afgezaagde asbest-golfplaat hield als dak de boel samen. Het heeft het een 
tiental jaar uitgehouden…tot er een boom op viel.

Na de lange werkdagen aan de Universiteit, welke hobby’s of interesses 
vullen dan nog uw vrije uurtjes op?
Ik volg al een tiental jaar muziekschool (afdeling jazz-pop), al heb ik 
nauwelijks tijd om te oefenen. Eerst vier jaar jazzpiano gevolgd, maar dat 
was iets te hoog gegrepen. Daarna vijf jaar dwarsfluit en vocaal ensemble. 
Sinds vorig jaar doe ik een poging tot basgitaar.

Wat is een memorabel moment uit een les of tijdens een examen dat u 
met ons zou willen delen?
Ik heb ooit bij het verbeteren van een oefeningenexamen meegemaakt dat 
een student schreef: “De functie cot staat niet op mijn rekenmachine, dus 
heb ik maar cos gebruikt”.  En mijn favoriete openingszin van een student 
die zijn schriftelijke voorbereiding van het mondeling examen voor mij 
neerlegt, is: “Daar klopt niet veel van zeker, hé ?”.
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Bouwkundecup
Dinsdag 30 April was het dan eindelijk tijd voor de fameuze  
BouwkundeCup! Dit is hét voetbaltoernooi van de eeuw waarin studenten 
en liefhebbers het tegen elkaar opnemen en hun beste beentje voorzetten. 
Maar liefst 11 teams maakten zich in de namiddag klaar om te strijden 
voor de felbegeerde eerste plaats. In de voormiddag werd het gras nog vers 
afgemaaid en de voetbalterreinen aangelegd. Het beloofd een spannende 
en entertainende namiddag te worden.

Het weer was ideaal, bewolkt en niet te warm, om alles uit te kast te 
kunnen halen. Door de hevige inzet van de ploegen werkte iedereen zich 
echter al snel in het zweet. Tijdens rustpauzes konden de teams weer een 
beetje op krachten komen met een fris pintje, Aquarius of ander drankje. 
Voor diegene die een beetje extra energie nodig hadden, waren er dit jaar 
ook hotdogs voorzien.
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Bouwkundecup

Team kellykanwelzupn  
representeerde dit jaar het 
vrouwelijke geslacht en liet 
zien dat ook zij op een balletje 
kunnen trappen. Een zeer grote 
teamspirit, deftige opwarming 
en vol enthousiasme lieten ze het 
beste van zichzelf zien met enkele 
doelpunten tot gevolg.  
Voor de minder competitieve geesten was er ook plezier voorzien, maar 
als echte sportliefhebbers werd hier geen gebruik van gemaakt. Luidkeels 
werd er aangemoedigd naast het veld en genoten van het voetballend 
spektakel.



Bouwkundecup Bouwkundecup

Dan was het eindelijk zover, de grote finale! Daarin nam het team De 
Winnaars het op tegen het team FallusFighters. Beide teams streden nog 1 
keer voor de titel in een heuse voetbalstrijd. De spanning was te snijden en 
beiden teams waren duidelijk gewaagd aan elkaar. Het waren uiteindelijk 
De Winnaars die het haalden met 4-5. Zij hebben hun naam duidelijk niet 
gestolen en konden vrolijk huiswaarts keren met een opgeheven hoofd en 
hun welverdiende gouden medaille om hun nek. 

Ook het vrouwenteam kon met opgeheven hoofd het toernooi afronden. 
Na 100 procent van zichzelf gegeven te hebben, werden ze uitgeroepen tot 
beste vrouwenteam 2019. Ze trakteerden zichzelf dan ook op een rougeke 
om de namiddag af te sluiten. 

Na een middag vol plezier was ook dit jaar de Bouwkundecup een groot 
succes en we willen dan ook iedereen bedanken die mee heeft geholpen 
om dit evenement mogelijk te maken. Wij kijken alvast uit naar de 
volgende editie! Jij komt toch ook?



Op vrijdag 3 mei vond de Alumnidrink plaats. Na een paar geslaagde 
edities ging deze wederom door in de Geus van Gent. Een dertigtal alumni 
tekenden present en werden ontvangen met hapjes en drankjes. Hoewel 
het weer buiten niet mee zat was dit niet te merken aan de gezelligheid 
binnen. Helaas komt er aan elke mooie avond een einde en zo ook aan 
deze toen rond 1u30 de Geus zijn deuren sloot. Indien dit jaar afwezig 
kan je dit volgend jaar altijd goedmaken, wij kijken er alvast al naar uit.

Bij deze alvast een oproep aan alle laatstejaarstudenten om zich aan te 
sluiten bij de alumniwerking van Poutrix. Het is de ideale gelegenheid om 
contact te houden met je medestudenten na de studies. Zo organiseert 
de alumniwerking van Poutrix op 27 september 2019 hun jaarlijkse 
Alumnibbq. Het ideale moment om nog bij te praten wat de laatste grote 
vakantie gebracht heeft of al eerste werkervaring te delen. 

Willen jullie op de hoogte gehouden worden van Alumni-activiteiten, 
stuur dan een mailtje met je persoonlijk e-mailadres naar info@poutrix.
be en wij houden je op de hoogte over komende activiteiten. Dit houdt 
in dat je jaarlijks zal uitgenodigd worden op de Alumnibbq en de 
Alumnidrink. Buiten Poutrix alumnilid kan je ook lid worden van Engage 
voor bijkomende alumni activiteiten. Lidmaatschap van Engage kost 35 
euro per jaar. Meer info over de additionele voordelen van Engage kan je 
terugvinden op hun website (http://aig.ugent.be/engage/).

Alumnidrink Bedankt aan het bestuur!



Alumnidrink Bedankt aan het bestuur!



Bedankt aan onze sponsors!Bedankt aan onze sponsors!



Bedankt aan onze sponsors!
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Beste studenten,

Tijdens de laatste maanden aan de UGent was het voor mij snel duidelijk 
dat een job in een studiebureau meer voor mij was weggelegd dan de 
aannemerswereld. In de zoektocht naar een job was een goeie mix bureau- 
en terreinwerk een must, dit om toch voldoende voeling te krijgen met de 
praktische uitvoering van bouwprojecten. Samen met de familiale sfeer en 
het jonge team was dit de doorslaggevende factor om bij BM Engineering 
aan de slag te gaan. Eind 2017 begon ik er als stabiliteitsingenieur.

Mijn kerntaak bestaat uit stabiliteitsberekeningen van zowel 
funderingen, beton- (ter plaatse gestort of in prefabelementen) als staal- 
en houtstructuren, voornamelijk in West- en Oost Vlaanderen. Dit 
gaande van kantoor- en appartementsgebouwen tot keermuren, kelders 
en loodsen. Naast stabiliteitsstudies staan er ook wekelijks ontwerp- 
en werfvergaderingen met architecten en aannemers gepland. Deze 
vergaderingen worden vaak gecombineerd met een rondgang op de 
werf en controle van de geplaatste wapening, dit voorafgaand aan iedere 
stortfase.

Testimonials
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BM Engineering kent momenteel een grote groei, iets wat veel nieuwe en 
jonge collega’s met zich meebrengt en bovendien gepaard gaat met steeds 
groter wordende projecten. Eind september 2018 nam BM Engineering 
Studiebureel Stranger over, gespecialiseerd in waterbouwkundige 
constructies (kaaimuren, aanlegsteigers, vlotpontons, …) en explosievrij 
bouwen. Dit zorgt voor een grote variëteit aan projecten, een troef van 
BM!

Indien je vragen hebt over BM in het algemeen of over andere afdelingen 
(project engineering, technieken, civiele werken, BIM, Stranger) aarzel 
niet me te contacteren (pv@bmengeering.be).

Veel succes bij jullie keuze! 

Pieter Vande Walle



WAT WORDT JOUW 
BESTEMMING?

KLAAR VOOR EEN 
VLIEGENDE START?

JOBS.JANDENUL.COM

Superintendent Dredging Works 
Andreas Van Hulle

“ELKE DAG IS ANDERS. NÉT DIE VARIATIE MAAKT HET ZO 
INTERESSANT.”

VARIATIE
Ik werk sinds 2015 bij Jan De Nul. Ik startte in Dubai bij de 
opspuitwerken voor een containerterminal in de haven van Jebel Ali, 

bekend van het gigantische palmeiland. Nu ben ik al voor de derde keer in Nigeria. De omvang van het project 
plus de grote verscheidenheid van onze activiteiten maken het enorm interessant. Elk dag leer ik bij en is 
anders.  Net die variatie is zo interessant.  ’s Morgens ga ik rechtstreeks naar de site, waar ik  het grootste 
deel van de dag blijf. Ik bespreek met de stortbaas de planning en eventuele problemen. Nadien zijn er altijd 
een heleboel andere zaken die ter plaatse geregeld of opgevolgd moeten worden. 

GEZOND VERSTAND
‘s Avonds op kantoor bespreek ik met collega’s de werken en verzorg ik mijn administratieve taken: logistiek, 
leveringen en aankopen, planning van personeel en rapportage van de vooruitgang van de werken. Het contact 
met de lokale werknemers en bevolking is geweldig. Ze hebben een volledig andere kijk op veel zaken. De 
meeste Nigerianen spreken Engels, maar hebben toch hun eigen tongval en specifieke uitspraak. Dat leidt 
soms tot grappige situaties. Nu, in mijn functie als uitvoerder moet ik sowieso flexibel zijn en snel kunnen 
inspelen op steeds veranderende omstandigheden. Assertiviteit en een portie gezond verstand komen dan ook 
van pas.

Design Engineer
Jeroen Boodts

“REKENEN EN ONTWERPEN. DAARVOOR HOEF JE NIET 
NAAR EEN STUDIEBUREAU, JE KAN HET OOK BIJ JAN DE 
NUL!”

“Ik hou van berekeningen, schaken en ben van kinds af aan 
gepassioneerd door wiskunde. Kwam daar nog eens mijn grote interesse 

voor bouwkundige structuren in of naast het water bij. Dan hoeft het niet te verbazen dat ik Burgerlijk 
ingenieur Bouwkunde ging studeren aan de U Gent. Oorspronkelijk waren het vooral civiele bouwwerken zoals 
bruggen, kaaimuren en sluizen die me fascineerden. Later ging mijn aandacht meer en meer naar de offshore 
structuren. Daarom koos ik in mijn Master voor de major dredging and offshore.”

“Momenteel werk ik als Design Engineer op onze eigen interne studiedienst en ben ik dagelijks bezig 
met het ontwerp van verschillende structuren, civiel, maar vooral offshore. Deze laatste sector heeft 
enorm veel te bieden. Het geeft enorm veel voldoening als je een structuur kan ontwerpen die extreme 
weersomstandigheden kan weerstaan. De grootste uitdaging is dat ze zowel badweather –proof als 
economisch en praktisch haalbaar moeten zijn.”

“Dagelijks zie, hoor en leer ik nieuwe zaken. Bovendien sta ik vaak nauw in contact met de klant. Pas zo 
voel je je echt betrokken bij een project! De sfeer is super. Ikzelf zit op een eilandje met vijf andere jonge 
ingenieurs, die niet noodzakelijk op hetzelfde project werken. Je kan altijd bij hen te rade gaan. Jan De Nul 
Group is echt veel meer dan een aannemer en is heel vaak verantwoordelijk voor het ontwerp. Precies daarom 
kan een ingenieur die graag rekent terecht in het studiebureau van Jan De Nul!” Een berekend risico, dus. 
Rekenen kan je als Design Engineer als de beste in ons studiebureau!

advertentie_ledenblad Poutrix_A4_15032019_landscape.indd   1 15/03/2019   11:49:20
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Laurens Van Daele

Afgestudeerd in 2016
Industrieel Ingenieur Bouwkunde  
UGent
Projectingenieur “zware infra” bij Arcadis

Mijn opleidingstraject

In de eerste jaren zaten voor mij heel wat zware vakken, die ik heb gespreid over 
meerdere jaren, waardoor ik een jaartje langer over de opleiding heb gedaan. 
Voor mij gaat de opleiding verder dan alleen studeren, ik wou ook aan mijn 
softskills werken. Hiertoe kreeg ik genoeg de kans in de studentenvereninging, 
maar ook door op Erasmus te gaan en een buitenlandse stage te lopen.  
De masteropleiding was minder praktijkgericht dan de bachelor, maar enkele 
praktijkvakken kwamen aan die behoefte tegemoet. 

Waarom Arcadis

Dankzij mijn stage bij een aannemer, op de werf, wist ik al dat dit niet “mijn 
ding” was. minder goed lag. Mijn voorkeur ging meer  uit naar het berekenen 
van constructies. Dit vormde dan ook het uitgangspunt in mijn zoektocht 
naar werk. 
Mijn oog viel onmiddellijk op Arcadis, een studiebureau dat actief is op 
4 domeinen, Water, Milieu, Bouw en Infrastructuur werken. Ik zocht een 
bedrijf waarbij ik enerzijds constructies kon berekenen, maar waarbij ook de 
medewerkers, en het milieu aspect centraal staan. 
Ik zag voor mezelf veel gelijkenissen met de visie en waarden van Arcadis. Ik 
besloot te solliciteren voor de functie projectingenieur Infrastructuur. 

Na een positief gesprek kreeg ik de keuze uit twee functies, enerzijds het 
berekenen van zware infrastructuur projecten anderzijds het ontwerpen van 
infrastructuur projecten. Het zal u niet verbazen wat ik gekozen heb, toch? 

Testimonials
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Mijn functie

Veel van wat ik leerde, komt ook terug in mijn job. Maar toch is de praktijk 
enigszins anders: we werken intensief samen met de verschillende disciplines, 
die allemaal hun belang hebben. De werkelijkheid is dus veel complexer dan 
de opleiding. 
Mijn vaste vestiging is het kantoor in Gent, daar start dan ook meestal mijn 
dag. Soms vraagt een project een bepaalde expertise, waardoor ik mij richting 
de klant of een andere vestiging beweeg. Ik neem dan bewust de trein, fiets of 
de cambio om wille van het milieu aspect.
Als projectingenieur ben ik vooral bezig met het berekenen van zware 
infrastructuurwerken, en ik ben zowel betrokken bij grote als kleinere 
projecten. Ik bereken bruggen (bv ombouwen van de brug West en 
Oost), tunnels, en sluizen (bvb. controle van de berekeningen voor de 
stuursluis in Harelbeke). Momenteel besteed ik veel tijd aan het project 
Oosterweelverbinding in Antwerpen. 
Er zit alleszins veel variatie in de projecten! Wat ik persoonlijk een groot 
voordeel vind aan werken bij Arcadis, is dat ik zelf mee kan bepalen aan 
welke projecten ik werk, waar ik werk,  en hoe ik mijn werktijd invul. Werken 
bij Arcadis is dus elke dag anders. En op vrijdag sluiten we de werkweek af 
door met de collega’s iets te gaan drinken, dat is voor mij toch ook een plus ! 

Groeien binnen Arcadis? 

Ik heb bewust gekozen voor Arcadis. Op dit moment betekent groeien voor 
mij het ontdekken van de verschillende opportuniteiten. Ik heb veel contact 
met andere disciplines en hoef dus niet binnen mijn “vakje” te blijven. 
Op vandaag ben ik nog niet zeker in welke richting ik wil groeien, maar 
als ik zou moeten kiezen, lijkt een projectmanagement-functie mij zeker 
interessant.

Tot slot geef ik graag nog een tip mee. Denk goed na over projecten die jouw 
voldoening zouden geven en solliciteer bij bedrijven die aan deze behoefte 
kunnen voldoen. 
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“Op je eerste werkdag bij Visser & Smit Hanab leer je in het 
hoofdkantoor in Gent direct iedereen kennen op alle 
afdelingen dankzij je mentor die jou persoonlijk gaat 
voorstellen. Je krijgt ook direct een peter die jou de 
komende maanden zal begeleiden.  

Als projectvoorbereider vertaal je het aanbestedingsdossier naar een 
uitvoeringsdossier. Samen met de werfleider en projectleider bepaal je 
de werkmethodes en volg je alles wat op de werven gebeurt actief op. Bij 
moeilijkheden wordt er steeds samen naar een oplossing gezocht. 
Dankzij een opleidingsdag in je eerste 2 weken leer je het hele bedrijf 
beter kennen zodat je steeds weet bij wie je voor wat terecht kunt. 
Tijdens het werk heerst er een zeer open en collegiale sfeer er wordt dan 
ook veel geïnvesteerd in mensen door interne en externe opleidingen te 
geven. Kortom Visser & Smit Hanab is een bedrijf waar je veel kansen 
krijgt en in een zeer aangename omgeving kan groeien.” 
 
-Jelke Clauwaert, Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
Werkvoorbereider bij Visser & Smit Hanab 
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Pieter Fernagut (26) studeerde in 2016 af als Master of Science in Civil Engineering - Construction 
Design aan de Universiteit Gent. Na zijn studies ging hij onmiddellijk aan de slag als werfleider bij 
Vandenbussche.

Nog tijdens mijn studies en dankzij de jobbeurs van Poutrix leerde ik mijn huidige werkgever kennen. 
Na enkele verkennende gesprekken kon ik al tijdens het academiejaar mijn contract ondertekenen 
om onmiddellijk bij het verlaten van de schoolbanken te starten als werfleider. Vandenbussche is 
een grote speler op de markt maar heeft het DNA van een familiebedrijf, wat voor mij het nodige 
vertrouwen gaf om aan de slag te gaan bij Vandenbussche.

“Een grote speler met het DNA van een familiebedrijf.”

Tijdens de eerste maanden komt er enorm veel op je af, maar dankzij de goede begeleiding 
is het mogelijk om de bomen door het bos te blijven zien. Ik mocht starten op het project ‘Witte 
Molenpark’ waar wij met 2 werfleiders en een projectleider instonden voor het realiseren van 70 
meersgezinswoningen, handelsruimtes en ondergrondse parkeergarages. De verantwoordelijkheid 
als starter is groot en strekt zich uit van de ruwbouw tot de afwerking en de technieken. Het motto 
van mijn werkgever ‘Wij trekken uw plan’ is dus vrij letterlijk te nemen, van start tot finish.

“Dankzij de begeleiding en het uitwisselen van ervaringen leren we van elkaar.”

De dynamiek van een werf leer je niet op de schoolbanken, vandaar dat Vandenbussche haar werf- 
en projectleiders de kans laat om ervaringen met elkaar te delen om zo de nodige kneepjes van het 
vak te leren. Op regelmatige werfleidersvergaderingen worden de ervaringen van andere starters, 
maar ook van werf- en projectleiders gedeeld. 

Naast de vergaderingen worden er ook 3 à 4 werfbezoeken per jaar georganiseerd voor de collega-
bedienden. Na een rondleiding op de werf, biedt de firma een hapje en een drankje aan, waarbij nog 
wat kan bijgepraat worden onder de collega’s.

Als starter word je via het opleidingsprogramma Vandenbussche Academy tijdens de eerste 
werkmaanden intensief begeleid bij de kennismaking van de bedrijfsgebonden software en 
werkwijzen. In een later stadium worden er interne en externe opleidingen aangeboden om je kennis 
te verruimen en up-to-date te houden. Als werknemer mag je ook steeds opleidingen voorstellen 
die je wenst te volgen.  

“Bij Vandenbussche werk je in een aangename open en no-nonsense bedrijfscultuur.”

Er is tenslotte een open bedrijfscultuur. Als er zich een probleem voordoet, op technisch of 
administratief vlak, dan kan je onmiddellijk de juiste persoon aanspreken. De collegialiteit onder de 
werfleiders is dik oké. Als nieuweling kan je steeds met je vragen terecht bij de collega’s met meer 
ervaring die je maar al te graag raad geven.
 

Nieuwbouw- en renovatieprojecten
Appartements- en utiliteitsbouw

Klasse 8 bouwonderneming Aalter

Testimonials
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Pieter Rammelaere (30) studeerde in 2010 af als 
Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur aan de Universiteit Gent. Na een eerste 
werkervaring als werkvoorbereider en projectingenieur startte hij als 
projectleider studiedienst bij Vandenbussche. 

Als werkvoorbereider / projectingenieur had ik een divers takenpakket in uitvoering. Na deze leerrijke 
ervaring had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik wenste me, als bouwkundig ingenieur, meer te 
verdiepen in het “ontwerp” (voorstudie, prijscalculatie, technische aspecten) van bouwprojecten. Een 
grondige voorbereiding voorkomt immers mogelijke problemen tijdens uitvoering. Mijn opgedane 
praktische en technische kennis is hierbij zeker een groot voordeel. 

“Vandenbussche heeft een sterk uitgewerkte studiedienst.”

Mijn oog viel op een vacature bij Vandenbussche. Ik koos voor een aannemer zodat ik betrokken kan 
blijven bij de effectieve uitvoering van werven. Wat absoluut uniek is aan Vandenbussche is de sterke 
inzet op de studiedienst. Op deze manier hebben we als klasse 8 aannemer heel wat uitdagende 
dossiers in alle sectoren. 

Als projectleider studiedienst leg ik me vooral toe op de “Design&Build”-projecten, waarbij een 
bouwteam wordt samengesteld uit een aannemer, architect en studiebureaus. Dit bouwteam werkt 
samen om een ontwerp en bijhorende prijsofferte over te maken aan de klant / bouwheer. Het feit 
dat zowel de aannemer als de ontwerpers reeds tijdens de ontwerpfase samenwerken zorgt voor 
een beter uitgewerkt dossier. 

“Als projectleider studiedienst kan ik mijzelf volledig ontplooien als ingenieur.”

Mijn takenpakket bestaat uit het coördineren van de samenwerking tussen de verschillende 
bouwteamleden, het bijwonen van ontwerpvergaderingen, het technisch en praktisch adviseren 
van de ontwerpers (bv. keuze uitvoeringstechniek), het uitwerken van technische varianten in 
overleg met mijn collega’s in uitvoering, het uitwerken van mogelijke besparingen, het nazicht van 
voorontwerpplannen technieken, stabiliteit en architectuur, het contacteren van onderaannemers, 
het opmaken van haalbaarheidsstudies, het opmaken van een sluitend uitvoeringsdossier, enz. Zoals 
jullie merken is dit een zeer uitgebreid en afwisselend takenpakket, waarbij ik in contact kom met 
alle disciplines binnen het bouwproces. Dit maakt de job boeiend en uitdagend en zorgt ervoor dat ik 
mezelf kan ontplooien als ingenieur. 

Ondertussen hebben we heel wat mooie realisaties kunnen verwezenlijken. Tot nu toe ben ik het 
meest trots op de realisatie van het ziekenhuis in Eeklo en het verwerven van de opdracht voor de 
bouw van een groot Design&Build-project in Oudenaarde (woonzorgcentrum). 

“Aanrader: stage doen! Dit helpt je bij het maken van je latere beroepskeuze.”

Groendreef 21 - 9880 Aalter - 09 325 75 47
www.vandenbusschebouw.be/jobs
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Knappe kop Jeroen 
aan het woord 

 
Master in de Ingenieurs-

wetenschappen: architectuur 
(Ugent)

Oktober 2014 
Meewerken oprichting  

Maintenance-Poot

Scholen van Morgen:  
Oudenaarde

Ing. Werkvoorbereider

 
Scholen van Morgen:  

Lebbeke
Ing. Werkvoorbereider

Politiekantoor Ninove 
Adj. Projectleider

“Al sinds mijn eerste dag bij Van Laere, heb ik 
altijd erg veel verantwoordelijkheid en ver-
trouwen gekregen. De eerste maanden heb 
ik de Maintenance-poot mee opgericht om 
daarna mijn taken te beginnen als Ingenieur 
Werkvoorbereider op de Scholen van Mor-
gen, waarbij ik ondersteund werd door zowel 
werfleider als projectleider. Als schoolverla-
ter vond ik het echt ideaal om in deze functie 
te starten. Bij het verlaten van de schoolban-
ken zijn er heel weinig mensen die eigenlijk al 
voor 100% weten welke richting ze uit willen 
gaan. Via deze functie leer je zowel de taken 
van projectleider als van werfleider, en onder-
vind je zelf welke weg je uit wil gaan. 

Het groeiproces binnen Van Laere steunt 
voornamelijk op een persoonlijk ontwikke-
lingsplan, delen van kennis, en vertrouwen. 
Hier kan je je functie écht eigen maken, je ten 
volle ontwikkelen en groeien. 

Na 3 jaar ben ik doorgegroeid naar mijn hui-
dige functie Adjunct-Projectleider waardoor 
je nu nog meer verantwoordelijkheden hebt. 
Ik tracht nu veel meer, de problemen zelf op 
te lossen. Gelukkig weet ik dat ik steeds op 
de ervaring en kennis van de ervaren pro-
jectleider kan rekenen als het nodig is. We 
werken nu al aan een derde project samen, en 
vormen een echte tandem! We vullen elkaar 
goed aan en leren erg veel van elkaar. Ook dat 
laat je toe om snel te groeien op een goede 
manier! “ 

Testimonials
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07u50

Bij aankomst op de werf zie ik 
dat Tim, de werfleider, koffie-
koeken mee heeft... Koffie en 
koffiekoeken ... perfecte start 
van de werkweek!

08u05

Met de verantwoordelijken 
van de onderaannemers be-
kijken we de LEANplanning. 
De taken van elke OA worden 
overlopen en op elkaar afge-
stemd. 

08u35

De werfactiviteiten volgen el-
kaar goed op ... tijd om nog 
enkele prijsvragen uit te stu-
ren! De ontvangen offertes 
bespreek ik samen met Evert, 
onze Aankoper en we toetsen 
af of de offerte conform het 
bestek is. 

09u45

De leverancier van de gevelbe-
kleding heeft me enkele plan-
nen doorgestuurd en ik con-
troleer deze op fouten.

10u30

De Coördinatievergadering gaat van start! 
Samen met de OA Elektriciteit, OA HVAC en 
plafonds, bekijken we ons BIMmodel en zoe-
ken we naar oplossingen voor de conflicten 
tussen de 3 plannen. Zo wordt dit probleem 
al opgelost, nog voor deze fase in uitvoe-
ring is.

11u55

Ik trek mijn werfhelm aan, en trek “het 
veld” op. Samen met de werfleider, doe 
ik mijn dagelijkse werfrondgang om de 
kwaliteitscontrole uit te voeren. 

13u05

De magen laten al aardig 
van zich horen ... tijd voor 
een lekker broodje van de 
broodjeszaak op de hoek! 

13u30

Tijdens onze wekelijkse werf-
vergadering met bouwheer, 
architect, etc, leg ik technische 
fiches en stalen van de materi-
alen voor ter goedkeuring. Ook 
bepaalde uitvoeringsdetails 
worden besproken.

15u00

Koen, onze preventieadviseur, 
stapt onze werfkeet binnen 
voor een werkplekinspectie. 
Hij is erg tevreden over de vei-
ligheid en netheid op onze 
werf! 

15u55

De ramenleverancier spreekt me aan. Het 
raam dat geleverd is past nét niet in de 
hiervoor voorziene uitsparing. Samen be-
kijken we hoe we de situatie kunnen op-
lossen. Ik bel nog eventjes naar Wesley, 
de projectleider, hoe hij hierover denkt en 
komen tot een akkoord.

16u20

Eind deze week hebben we 
budgetcontrole op het hoofd-
kantoor in Zwijndrecht. Ik vul 
alle nodige gegevens in voor 
een financiële voorspelling 
op korte en lange termijn. 

17u35

Ik stap in mijn wagen in richting Puurs. 
Ons Van Laere-event team heeft op-
nieuw een erg leuke afterworkactiviteit 
uitgedokterd! Samen met 38 andere 
Valarianen rijden we deze avond de 
Van-Laere-Karting Grand Prix gevolgd 
door een etentje! Top!

Scan deze QR-code en be-
kijk andere getuigenissen 
van andere knappe koppen. 
Of bekijk onze vacatures op 
www.vanlaere.be/vacatures

Een dag uit het 
leven van Jeroen
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Annelies Meersseman

Construction design
Site Engineer, Buildings

Na mijn studies aan de UGent ben ik in september 2017 begonnen bij BAM 
Contractors. Ik leerde BAM kennen tijdens mijn stage in de zomer van 
2016 op de werf AZ Groeninge in Kortrijk. BAM Contractors is onderdeel 
van de Koninklijke BAM Groep, een Nederlandse groep met vestigingen 
in verschillende West-Europese landen en een internationaal bureau. 
Samen met Interbuild, Kairos en Galère vormen wij BAM Belgium. BAM 
Contractors focust op drie disciplines: gebouwen, burgerlijke bouwkunde 
en spoor-en wegenwerken.

Als jonge medewerker bij BAM kwam ik terecht in een op maat 
gemaakt Trainee programma. Dit programma liet mij kennis maken 
met alle technische afdelingen en de werven tijdens mijn eerste jaar in 
de organisatie. Ikzelf heb gedurende de eerste vijf maanden volgende 
technische afdelingen doorlopen: aanbestedingen, aankoop, planning en 
methodes, BIM, Engineering, kwaliteit, labo, milieu en project control. 
Daarnaast kreeg ik de kans om ook verschillende werven te bezoeken met 
de landmeters en veiligheidscoaches. Het Trainee programma zorgt voor 
een basiskennis en een netwerk binnen het bedrijf.

Na het doorlopen van de technische diensten kwam ik terecht op mijn eerste 
werf in Merelbeke. Dit is een woonzorgcentrum met een budgetwaarde 
van 23 miljoen euro. Momenteel zit ik nog steeds op deze werf en ben 
ik er verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en werfopvolging van 
de ruwbouwfase van het project. Het is mijn verantwoordelijkheid om te 
zorgen dat alle materialen, plannen en documenten op de werf zijn zodat 
de arbeiders steeds kunnen doorwerken. Dit omvat plannen nakijken, 
bestellingen, planningen opvolgen, aankopen, BIM model … 
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Daarnaast loop ik ook geregeld rond op de werf om de onderaannemers 
aan te sturen en eventuele problemen op te lossen.

Tijdens het programma was er om de twee weken een vast evaluatiemoment 
(individueel en met de andere trainees). Daarnaast krijg je per afdeling dat 
je doorloopt een evaluatie met het diensthoofd. Deze evaluaties hebben 
mij veel feedback opgeleverd op mijn sterke en minder sterke punten en 
zijn erg constructief van aard. 

Op basis van jouw input wordt jouw programma eventueel bijgestuurd. 
Zo wordt bij de huidige trainees meer gelet op de afwisseling tussen 
binnen en op de werf werken.

Bij BAM start je als jonge medewerker op de werf doorgaans in de rol 
van  werkvoorbereider (site engineer). Hier ondersteun je zowel de werf- 
als de projectleider. Afhankelijk van jouw voorkeur en evolutie kan je na 
enige tijd eventueel doorgroeien tot werf- of projectleider. 
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Maeckelberghe Tim
Civil and Structural Engineer

Afstudeerjaar 2016 

In de zomer van 2016 studeerde ik af als ir. bouwkunde met een major in 
Dredging & Offshore Engineering. Na een welverdiende rust begon ik te werken 
bij Tractebel Engineering in de businesslijn Water. Hier werk ik met mijn 
collega’s aan het ontwerpen van harde structuren in water: van kaaimuren, over 
sluizen, tot dijken en zo verder. 
 
Vanaf mijn eerste werkdag werd ik al betrokken bij immense en boeiend 
projecten, waarin ik mijn theoretische kennis van grondmechanica, hydraulica, 
sterkteleer, metaal, beton en een heleboel andere velden kan combineren voor 
het oplossen van uitdagende problemen.
 
Zo heb ik al meegewerkt aan:
•   Het modelleren van een kistdam (een 60m x 15m x 30m grond- en                                       
     waterkerende constructie) in Plaxis 3D en SCIA Engineering bij het            
     Verrebroekdok;
•   Een studie naar de wave-overtopping van de Palm Jumeirah                   
     golfbreker in Dubai;
•   Het ontwerp voor de renovatie van de 1,2 km lange kaaimuur van de          
     Europaterminal ten noorden van Antwerpen.
 
Als voorbeeld: de dimensionering van de tussenplank in de combiwand -een 
kerende wand die bestaat uit damplanken en buispalen- van de kistdam te 
Verrebroek in Plaxis 3D. De figuur toont de verplaatsing in een horizontale 
snede. De grond achter de minder stijve elementen verplaatst meer dan deze 
achter de stijvere, wat lokaal leidt tot een reductie van de horizontale gronddruk 
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t.h.v. het minder stijve element (damplank). Dit is het zogenaamde arching 
effect. 
 
Er komen heel verschillende projecten op je af, wat leidt tot diversiteit in de job 
en een continu leerproces. Helaas duiken er af en toe ook wel eens routinetaakjes 
op. Naast je vakkennis schaaf je ook je soft skills bij door vergaderingen bij te 
wonen of door simpelweg wat bij te kletsen met je (anderstalige) collega’s van je 
afdeling of van IMDC.
 
Dankzij de visie van mijn baas (de Jan!) kan ik mijn job uitoefenen met een 
vleugje flexibiliteit en vrijheid, waarmee ik de sleur van het arbeidsleven kan 
bestrijden. Zo kan je me, naast mijn standplaats in Gent, ook regelmatig 
tegenkomen in onze kantoren in Brussel of Antwerpen, wat ik maar al te graag 
combineer met een avondafspraakje met mijn vrienden.    
 
Afhankelijk van je persoonlijkheid en affiniteiten, kan je in ons bedrijf verder 
groeien naar een rol als projectmanager of eerder een functie als expert. Je begint 
als projectingenieur, maar na verloop van tijd bepaal je zelf je pad.
 
Spreekt dit je aan of zit je nog met vragen over mijn functie, stuur me dan gerust 
een mailtje op tim.maeckelberghe@tractebel.engie.com. Ben je benieuwd in 
welke andere sectoren Tractebel nog actief is, of waar zich onze andere kantoren 
bevinden, neem dan gerust een kijkje op onze website 
https://tractebel-engie.com/en.
 
Veel succes met jullie zoektocht en hopelijk tot binnenkort!
Tim
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Nicolas Loosveldt
Afgestudeerd juni 2012

Lead Methods Engineer bij DEME

“Tijdens mijn studies als Burgerlijk Ingenieur bij de universiteit van Gent 
mocht ik stage lopen bij een baggerproject in Oman. Hoewel dit zeker 
een interessante ervaring was, werd me toch al snel duidelijk dat ik meer 
interesse had voor de offshore wind sector. Het leek me uitdagender mede 
omdat het ook een vrij nieuwe business is. Rond mijn afstudeerperiode 
lanceerde DEME’s offshore wind dochter GeoSea net haar DP2 jack-up 
‘Neptune’. Een bezoekje aan boord van de ‘Neptune’ heeft me toen nog 
meer overtuigd om na mijn studies aan de slag te gaan bij DEME.

Mijn allereerste project bij DEME was het windturbinepark Borkum West II 
in Duitsland. Hierbij volgde ik de logistiek van de windturbineonderdelen 
op.  Tijdens een later offshore project in Duitsland, Borkum Riffgrund, 
maakte ik onderdeel uit van het projectteam, maar was ik ook al deeltijds 
betrokken bij het engineeringgedeelte. Sindsdien ben ik dan meer in een 
engineeringsrol terecht gekomen. 

Het engineeringsdepartement binnen DEME’s offshore divisie is 
opgesplitst in vier takken. Methods -, naval - en geotechnical engineering 
en design management. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de 
methods engineering afdeling met een focus op onze jack-up schepen. 
Concreet werken we hierbij telkens een efficiënte installatiemethodiek 
uit voor onze offshore schepen waarbij het takenpakket zeer breed is. Zo 
staan we onder andere in voor de engineering rond lifting, het ontwerpen 
van zeevasting, het uitvinden van nieuwe tools en het bedenken van 
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eventuele verbouwingen aan een schip om nieuwe projecten mogelijk te 
maken. Onze missie is om ervoor te zorgen dat het puzzeltje van A tot Z 
past en de offshore werken praktisch en veilig uitvoerbaar zijn. 

Net omdat offshore wind een vrij nieuwe business is die steeds blijft 
groeien, is er nog veel om uit te zoeken en uit te testen. Deze vrijheid 
maakt de job extra uitdagend, maar met een kritische mindset, een goede 
teamgeest en voortdurende on-the-job training kom je al heel ver. Zo ziet 
iedere dag bij DEME er steeds anders uit en is er telkens wel iets nieuws 
bij te leren. Omdat de verschillende business units continu met elkaar in 
verbinding staan, kom je regelmatig in contact met de andere activiteiten 
van DEME. Dankzij deze open structuur is er ook de mogelijkheid om zo 
je eigen weg te zoeken in de firma.”
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Wie ben ik?
Ik ben Frederik Bourgois en afgestudeerd aan de Universiteit van Gent 
als Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde. Na het afronden van mijn studies in 
2015 ben ik onmiddellijk als werfleider beginnen werken bij Herbosch-
Kiere, waar ik ondertussen  een dikke 3 jaar werkzaam ben.

Waarom heb je voor Herbosch-Kiere (Groep Eiffage) gekozen als 
werkgever?
De hoofdreden waarom ik voor Herbosch-Kiere gekozen heb, zijn de 
vele interessante projecten die zij uitvoeren in, op en rond het water. 
Zo is Herbosch-Kiere een van de grootste Belgische civiele aannemers 
gespecialiseerd in het bouwen van kaaimuren, sluizen, bruggen, ‘Jetties’, 
stormvloedkeringen maar ook in het aanbrengen van erosiebescherming, 
berging van schepen en zoveel meer.

Wat mij echt overtuigd heeft, waren de gesprekken die ik had met de 
verscheidene medewerkers tijdens mijn sollicitatiegesprekken. Uit deze 
aangename gesprekken merkte ik dat Herbosch-Kiere een heel persoonlijke 
aanpak hanteert en er een toffe werksfeer heerst. Daarnaast kom je bij je 
sollicitatie bij Herbosch-Kiere niet terecht in een procedure die maanden 
aansleept. Zo had ik op minder dan drie weken drie gesprekken achter de 
rug en had ik mijn contract op zak!

Hoe werd je op je eerste week ontvangen bij Herbosch-Kiere?
Mijn eerste werkdag bracht ik door op het hoofdkantoor in Kallo. Hierbij 
werd ik verwelkomd door de HR-verantwoordelijke en kreeg ik van de 

Testimonials



Testimonials Testimonials

Gedelegeerd Bestuurder zelf een rondleiding in de burelen.. Tijdens deze 
rondleiding leerde ik de meeste mensen op het hoofdkantoor kennen, en 
gingen we rond in het magazijn, het atelier, en het insteekdok waar enkele 
van de pontons en schepen liggen.

Op het einde van deze interessante voormiddag kreeg ik mijn werkgsm, 
laptop en autosleutels overhandigd en was ik volledig klaar om naar mijn 
eerste werf te gaan.

Welk takenpakket omhelst je functie na twee maanden?
Mijn eerste werf bestond uit de bouw van een ‘Jetty’ voor zeeschepen in het 
Doeldok in Antwerpen. Hier was ik als werfleider verantwoordelijk voor 
de opvolging van de werken en het voorbereiden van bepaalde details in 
de constructie. Samen met de hoofdwerfleider en de hoofdprojectleider 
heb ik een tiental maanden aan dit project gewerkt. Hierbij heb ik heel 
veel geleerd over de verschillende tuigen die Herbosch-Kiere bezit en de 
vele technieken die in de waterbouw worden toegepast.

Wat maakt jouw job bij Herbosch-Kiere zo aantrekkelijk voor een 
ingenieur?
Er zijn vele aspecten die werken bij Herbosch-Kiere voor mij als 
ingenieur aantrekkelijk maken. Zo is de diversiteit in de werken één van 
de interessantste zaken. Deze verscheidenheid maakt van elk project 
opnieuw een toffe uitdaging. Als jonge ingenieur krijg je vele kansen om 
mee te werken aan elk type constructie en word je niet in een bepaald 
hoekje geduwd.. Bij het verdelen van de werven wordt er ook rekening 
gehouden met de ervaring, de capaciteiten, maar vooral ook de interesses 
van elke werfleider en projectleider.

Bovendien is Herbosch-Kiere actief in het buitenland en krijg je als 
jonge ingenieur vaak de kans om een buitenlands project van korte tot 
middellange duur uit te voeren. Zo ben ik zelf al actief geweest in Gdansk 
(Polen, 3 maanden), Boulogne-sur-mer (Frankrijk, 1 maand) en Bergen 
(Noorwegen, 1 maand).




