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Beste lezers,

Voor de enkelingen die de voorbije maanden op Mars hebben doorgebracht en het 
zelfs daar nog niet gehoord zouden hebben: Poutrix bestaat dit jaar 10 jaar! Een goed 
excuus om te feesten dus! Menig student zal beamen dat elke reden om te feesten een 
goede reden is, maar dit jaar mag het wat meer zijn!

Naast reden tot feesten, is deze verjaardag ook de perfecte gelegenheid om eens terug 
te blikken op wat Poutrix allemaal heeft verwezenlijkt:

Tien jaar geleden kwamen enkele studenten op het idee om, zoals de leuze van Poutrix 
het zo mooi omschrijft, een brug te bouwen. Een brug over de toch wel aanzienlijke 
kloof dat de theoretische, abstracte bouwkunde scheidt van het post-universitaire 
bouwkundeleven, de échte bouwkunde.

Door de jaren heen is Poutrix gegroeid tot de stevige organisatie die ze vandaag de 
dag is. Wat begon als een blog voor de studenten onder de naam ‘Het Blokske’, werd 
in 2006 een vereniging die al gauw zijn eerste werfbezoek organiseerde, destijds 
een bezoek aan de ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein. Om verwarring 
met het gelijknamige frituur in Kasterlee te vermijden, en ook misschien om de 
geloofwaardigheid ietwat op te krikken, werd besloten om het kind een nieuwe naam 
te geven, en ziedaar, de geboorte van Poutrix! Het duurde echter nog een jaar voor 
Poutrix ook officieel erkend werd als studentenvereniging aan de Universiteit Gent.

In haar derde levensjaar kreeg kreeg Poutrix er een eigen ledenblad bij. Datzelfde 
ledenblad dat jullie op deze eigenste moment in jullie handen hebben, waarvoor onze 
persies de spreekwoordelijke pieren uit ieders neus hebben gevist om jullie toch maar 
de meest spraakmakende artikels te kunnen voorschotelen.

Amper een jaar later werd de Bouwkundebeurs voor het eerst geïntroduceerd. 
Als platform waar de studenten bouwkunde in contact worden gebracht met onze 
sponsors, is deze beurs tot op de dag vandaag nog steeds hét paradepaardje van Poutrix. 
Ik wil dan ook graag onze vice-voorzitter uit de grond van mijn hart bedanken voor 
de fantastische organisatie van de bouwkundebeurs dit jaar! Een dikke merci Ben!
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Jaar na jaar voegden nieuwe besturen hun eigen invloeden toe aan Poutrix en 
zorgden er zo voor dat, hoewel qua doelpubliek de limiet quasi bereikt is, Poutrix 
toch kon blijven evolueren. Uit eigen ervaring kan ik spreken over het bestuur onder 
Christophe, die voor de eerste maal een internationale reis uit de grond stampte. Na 
een tweede editie vorig jaar, heeft China op bouwkundig vlak nog weinig geheimen 
voor ons en besloot het reisteam het dit jaar over een andere boeg te gooien. En waar 
kan je als burgerlijk ingenieur bouwkunde beter heen gaan dan de plaats waar elke 
dag de grenzen van de bouwkunde herlegd worden? Eind maart gaan wij daarom naar 
Dubai, Abu Dhabi en Doha. Het wordt alweer een (studie)reis om nooit te vergeten!

Ook vorig jaar was een topjaar voor Poutrix. Onder Sebastiaan onderging de 
vereniging een ware metamorfose, zowel inhoudelijk als visueel. Daarbij hoorde een 
gloednieuwe website, waarop wij nog steeds zeer trots kunnen zijn!

Op die manier heeft elk van de voorbije 9 besturen Poutrix gemaakt tot wat het nu is. 
En daarvoor verdienen zij allen een zeer welgemeende merci! Natuurlijk zou dit ook 
niet mogelijk geweest zijn zonder onze sponsors, welke ook verder hier in Poutrix 
10.1 nog aan bod zullen komen. Ook aan hen, bedankt om ons te steunen! 

Verder wil ik ook de studenten bouwkunde bedanken voor hun enorm enthousiasme. 
Zonder jullie had Poutrix helemaal niet bestaan!

Rest mij nu nog één groep in het bijzonder te bedanken. Zij hebben reeds in dit eerste 
semester alles gegeven wat ze hadden, om activiteiten zoals de openingsbarbeque, de 
bouwkundebeurs, alle werf- en bedrijfsbezoeken, de BIM-lezing, de ijshockey en al 
de rest tot een succes te maken. De tijd en energie die zij stoppen in de organisatie is 
haast niet te geloven. Daarom voor het bestuur van dit jaar: jullie zijn echte helden! 
Het is een hele eer om jullie voorzitter te mogen zijn en ik kijk er al naar uit om in het 
tweede semester met jullie samen te werken!

Ondertussen zijn er genoeg herinneringen opgehaald en mensen bedankt, nu is het 
tijd om jezelf volledig te verdiepen in Poutrix 10.1!

Bram Ronsse
Voorzitter Poutrix 2015-2016

VOORWOORD  Gratis software voor studenten!

 9 GRATIS gebruik van alle BuildSoft software 

voor alle UGENT  studenten & docenten

 9 Raamwerken & platen, 3D gebouwen, staal, 

beton & hout, verbindingen, seismisch, ...

 9 Volledige versies - geen beperkingen!

 9 Eenvoudig & snel te gebruiken!

Jouw GRATIS licentie in 5 stappen:

1. Registreer je als student op http://
www.buildsoft.eu/nl/students

J e  o n t v a n g t  m e t e e n  d e 
bevestigingsemail met login en 
paswoord. 

2. Log in  op de website ,  sect ie 
‘Downloads’. 

3. Installeer de software naar keuze.

4. Vraag online je gratis l icentie 
aan.  Instructies vind je in de 
bevestigingsemail. 

5. Je ontvangt na enkele werkdagen  
jouw gratis licentie per email. 

Meer info of vragen: 
studenten@buildsoft.eu 

 
w w w. b u i l d s o f t . e u  -  i n f o @ b u i l d s o f t . e u  -  t e l  0 9  2 5 2  6 6  2 8  -  f a x  0 9  2 5 2  6 6  2 9

B u i l d s o f t
structural design analysis solutions
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Een nieuw academiejaar betekent ook een nieuw bestuur. Elk jaar opnieuw 
doen zij hun best om jullie tijd tussen het studeren door zo aangenaam 
mogelijk op te vullen met tal van leuke activiteiten. Om jullie te laten 
kennismaken met het nieuwe Poutrix-team, stelden wij hen volgende vragen.
 1. Lievelingsvak tot nu toe?
 2. Vak dat je nooit meer opnieuw wilt doen?
 3. Lievelingsbouwwerk?
 4. Leukste vooruitzicht voor dit jaar?

?› Voorzitter
 
 De voorzitter staat aan het roer van ons grote (bagger)schip en
 bepaalt in welke richting we varen. Hij leidt de vergaderingen,  
 zorgt er voor dat de andere bestuursleden hun taken opnemen en  
 heeft het laatste woord bij belangrijke beslissingen. Samen met de  
 ondervoorzitter zetelt hij in de opleidingscommissie.

1. Meetkunde en Lineaire Algebra, ruimtelijke figuren tekenen in Maple 
was echt geweldig! En misschien ook wel Spatial Structures, werken aan de 

Sagrada Familia in Ice was toch wel een unieke kans!

Bram Ronsse

2nd Master Construction Design
Denderbelle

2. Statistische Gegevensverwerking. 
3. de CCTV tower in Beijing. Omdat het kan. 
4. ongetwijfeld de Poutrix jaarreis! Daarnaast ook de proclamatie na het af-
studeren, eindelijk dat diploma in handen!

› Vicevoorzitter
 De vice staat de voorzitter met raad en daad bij bij al zijn keuzes en  
 beslissingen. Ook organiseert hij de bouwkundebeurs!

1. Risico-analyse.                                             
2. Algemene scheikunde. 
3. The Parliament - Budapest. 
4. Fantastische sportzomer met het EK, de Tour  en heroïsche Olympische 
Spelen!

› Secretaris

 De secretaris schrijft nauwgezet verslagen van alle vergaderingen  
 zo dat iedereen op de hoogte is van wat er binnen Poutrix gaande is. 

Ben Van Dooren

2nd Master Construction Design
Dendermonde

VOORSTELLING BESTUUR
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1. Grondmechanica.
2. Algemene Scheikunde.
3. Toren Van Pisa.
4. Mijn vriend die terugkomt van Erasmus.

› Penning
 
 De penningmeester zorgt ervoor dat alle centjes op tijd betaald  
 worden en dat de boekhouding helemaal klopt.

1. Bruggen 1
2. Sysi
3. Shangai Tower 
4. Poutrixreis en week naar Finland via Spatial Structures

Pieter Vande Walle

1st Master Construction Design
Meulebeke

Lien Chiau

3e Bachelor Bouwkunde
Denderhoutem

VOORSTELLING BESTUUR

› Interne
 
 Ons interne-team zorgt er met hun mooie posters en presentaties  
 voor dat jullie altijd op de hoogte zijn van alle activiteiten van  
 Poutrix.

1. Vakoverschrijdend Project.
2. Natuurkunde 1.
3. Mijn thuis.
4. Toga en hoedje dragen op proclamatie.

1. Bruggen 1.
2. Analyse 1 of Sysi, da’s kiezen tussen de cholera en de pest :p
3. Burj Al Arab (Dubai).
4. Zonder twijfel de fantastische reis in het tweede semester!

Karen De Vis

2nd Master Construction Design
Gooik

Robbe Onraedt

1st Master Construction Design
Diksmuide
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› PR
 
 Zij zorgen voor onze inkomsten. Ze onderhouden contacten met  
 de sponsors, bieden hen aantrekkelijke voordelen aan en staan ook  
 in voor het organiseren van de werf- en bedrijfsbezoeken.

1. Stage als keuzevak om eindelijk wat praktijkervaring op te doen. 
2. Systemen & Signalen ... Echt nooit meer!
3. Heydar Aliyev Centre - Baku, Azerbaijan
4. Op het einde van het jaar mijn afgewerkte thesis indienen en afstuderen!

1. Structural Dynamics
2. Analyse 1
3. Turning Torso - Malmö, Zweden
4. Afstuderen en de job van mijn leven vinden :)

Delphine Goessaert

2nd Master Construction Design
Waregem

Claudia De Maesschalk

2nd Master Construction Design
Zele

VOORSTELLING BESTUUR

1. Vakoverschrijdend Project
2. Systemen & Signalen
3. Burj Khalifa
4. Jaarreis

› Reis
 
 Zij maken gebruik van de connecties van Poutrix om een leuke,  
 spectaculaire en leerrijke reis te kunnen aanbieden voor een heel 
 schappelijke prijs.

1. Bruggen 1
2. Systemen en Signalen
3. Golden Gate Bridge
4. De Poutrix jaarreis natuurlijk

Wouter Deneweth

1st Master Construction Design
Tielt

Sven Snauwaert

1st Master Construction Design
Wingene
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1. Hydraulica 1
2. Parametrisch Modelleren van Constructies
3. Petronas Twin Towers
4. De Poutrixreis natuurlijk!

› Webmaster
 
 Onze webmaster zorgt ervoor dat onze website up to date blijft,  
 en dat jullie je zonder al te veel moeite kunnen inschrijven voor 
 onze activiteiten!

1. Berecon 1, back to the roots!
2. Gewapend en Voorgespannen Beton 1
3. Het Olympiastadion in München, van Pritzker-winnaar Frei Otto
4. Bouwling

Louis Algoet

1st Master Dredging and Offshore Engineering
Wakken

Thomas Linthout

2nd Master Construction Design
Lokeren

VOORSTELLING BESTUUR

› Pers
 De persies zorgen ervoor dat op het einde van elk semester een  
 mooi boekje verschijnt met daarin verslagen van alle activiteiten,  
 stages en uitwisselingen, interessante interviews en fotopagina’s 
 met onze beste kiekjes! Nieuw dit jaar is ook de bedrijvencatalogus  
 die in het begin van het tweede semester zal verschijnen.

1. Berecon 1.
2. Parametrisch Modelleren van Constructies.
3. Duomo di Milano.
4. Skiën in de lesvrije week en de Poutrixreis!

1. Grondmechanica.
2. Systemen & Signalen.
3. Shangai Tower.
4. (Misschien) de Poutrixreis!

Steffie Rooms

1st Master Construction Design
Moerzeke

Henri Bogaert

3e Bachelor Bouwkunde
Meulebeke
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› Medewerkers
 
 Zij zorgen ervoor dat alle activiteiten vlot en zoals gepland   
 verlopen!

1. Risico-analyse.
2. Wegen II.
3. Viaduct van Millau.
4. Voldoening na een (hopelijk) afgewerkte thesis en het EK voetbal 
uiteraard!

1. Bouwrecht. 
2. Sysi.
3. Zweinstein -duh!-
4. Skiën of thuiskomen voor kerstmis, ik ben er nog niet helemaal uit :s

Christophe Veyt

2nd Master Construction Design
Baasrode

Tim Van Mullem

2nd Master Dredging and Offshore Engineering
Sint-Niklaas

VOORSTELLING BESTUUR

1. Bruggen 1.
2. Algemene Scheikunde.
3. Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge.
4. Poutrix trip 2016 Abu Dhabi - Doha - Dubai

 
1. Geometrische Aspecten van Wegen. 
2. Algemene Scheikunde.
3. Station Luik-Guillemins.
4. Gaan snowboarden in de lesvrije week.

1. Constructieve Aspecten van Gebouwen. 
2. Meetkunde en Lineaire Algebra.
3. Infinity Bridge, Stockton-on-Tees Engeland
4. De Poutrixreis naar Abu Dhabi, Dubai en Doha, de  
droombestemming van elke bouwkundestudent.

Stijn Van Hoye

1st Master Construction Design
Oostende

Nathan Lauwers

1st Master Construction Design
Wetteren

Gianni Spriet

3e Bachelor Bouwkunde
Wingene
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Technum ontwerpt en beheert uw grote infrastructuur- en bouw projecten. Onze totaalaanpak 
biedt u duurzame en vernieuwende oplossingen waarbij techno logie en rentabiliteit op elkaar 
afgestemd worden. De ruime ervaring van onze multi disciplinaire teams staat garant voor een 
optimale operationele ondersteuning. Wij geven vorm aan de stedelijke en landelijke leefomgeving 
en dragen zorg voor de mobiliteitsvoorzieningen van de steden van de toekomst. Dankzij onze 
kennis en ervaring, wordt uw visie op een duurzame toekomst werkelijkheid.

TECHNUM - Arianelaan 7 - 1200 Brussel -Tel. +32 2 773 78 70 
Technum heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Namen en Oostende.

E-mail : info@technum-tractebel.be 

www.technum.be

DUURZAAMHEID: 
WIJ MAKEN HET VERSCHIL...
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S M A R T  &  S U S TA I N A B L E  I N F R A S T R U C T U R E

Zelfs na je derde jaar is het reeds mogelijk om bij een groot internationaal bedrijf 
in het buitenland stage te lopen. Zelf ben ik via DEME bij Geosea terechtgekomen 
op het Godewind project. Bij dit project was Geosea verantwoordelijk voor de 
installatie van 92 funderingen van het Godewind windmolenpark voor de kust 
van Duitsland. 

Mijn stage was een heel praktische stage waarbij vooral de gevolgen van de 
theoretische berekeningen aan bod kwamen. Als onshore contactpersoon van de 
verschillende schepen en de terminal werd ik nauw betrokken bij de logistieke 
activiteiten. Bovendien was de planning en de resultatenverwerking van het 
schip die de geluidsmetingen uitvoerde mijn verantwoordelijkheid. Daarnaast 
was het mogelijk om nog extra taken op te nemen zoals onder andere het 
helpen ontwerpen en berekenen van kleine stalen constructies en de mobilisatie 
van een duikschip. Tijdens mijn stage zijn alle verschillende aspecten van een 
bouwproject  aan bod gekomen. Hierdoor en natuurlijk mede dankzij mijn 
projectverantwoordelijken was mijn stage een groot succes.

Stijn Van Hoye

1st Master, Construction Design
DEME Group: Geosea nv
Eemshaven (Nederland)

STAGES
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Claudia De Maesschalck

2nd Master, Construction Design
SBE, Sint-Niklaas

Deze zomer heb ik zes weken stage gelopen als projectingenieur bij het 
studiebureau SBE. Tijdens deze periode, kreeg ik twee projecten helemaal voor 
mezelf, namelijk een stalen industriehal en de funderingsplaat hiervan. Daarnaast 
heb ik ook enkele berekeningen binnen een veel groter project uitgevoerd zoals 
een stalen leuning, een betonnen balk en kolom,… Niet alleen de nodige initiële 
berekeningen maar ook de uitwerking van enkele verbindingen behoorde tot 
mijn takenpakket. Op het einde van elke opdracht mocht ik ook zelf de rekennota 
maken die na een grondige interne controle naar de klant werd doorgestuurd. De 
sfeer in dit bedrijf en de vriendelijke werknemers zorgden voor een aangename 
stageperiode. Door de variatie in projecten, heb ik op korte tijd veel kunnen 
bijleren en ik kan zeker en vast iedereen een stage aanraden.

Ben Van Dooren

2nd Master, Construction Design
Jan De Nul

Afgelopen zomer heb ik stage gelopen op de studiedienst van Jan De Nul in Aalst. 
Ik werkte er onder de hoede van een ervaren ingenieur, die me steeds bijstond 
met uitleg. Tijdens mijn stage mocht ik de basisberekeningen uitvoeren en 
helpen waar mogelijk voor projecten die binnenkwamen op de studiedienst. De 
cursussen beton, grondmechanica en dergelijke kwamen wel degelijk aan bod bij 
de sterkteberekeningen, zettingsberekeningen en dergelijke. Ik heb er elke dag 
bijgeleerd, voor mij was deze stage dus zeker geslaagd!

STAGES STAGES

Delphine Goesaert

2nd Master, Construction Design
Willy Naessens

Afgelopen zomer heb ik 6 weken stage gelopen bij Willy Naessens. De eerste 
4 weken bestond uit zelfstandig aan projecten werken op de studiedienst 
in Woretegem-Petegem. De laatste 2 weken heb ik kennis gemaakt met de 
verschillende afdelingen van het bedrijf. In die weken was ik regelmatig mee 
op de baan naar werven, vergaderingen of klanten. Zo heb ik een dag verkoop, 
grondwerken, dienst na verkoop, milieu en preventie,… kunnen meemaken en 
de verschillende aspecten van een project kunnen ontdekken. Door de variatie 
tussen studiedienst en andere afdelingen had ik een leerrijke en uitdagende stage 
met veel verrassende aspecten.

Robin De Schryver

2nd Master, Construction Design
VK Architects & Engineers
Merelbeke

Bij VK Engineering ben ik meegestapt in de wereld van de bouwkundige 
ingenieursstudiedienst. Hierbij werkte ik mee aan het wapeningsontwerp van 
een nieuw ziekenhuisblok in Brugge. Verder ben ik een grote hulp geweest 
bij het ontwerp van een stalen industriehal voor DHL in Brussel. Deze had 
omvangrijke afmetingen en een grote complexiteit. Zodoende heb ik een 
engineering judgement ontwikkeld voor het ontwerp van vakwerkliggers van 
verschillende ordes, dit gepaard met software skills in SCIA Engineer. Tot slot 
heb ik ook een rekenblad ontwikkeld om paalfunderingen te berekenen startend 
vanaf de sonderingsparameters tot de uiteindelijke rekenwaarde volgens 
Eurocode 7 & WTCB. Deze stage leverde mij een zeer belangrijk perspectief op 
in het academische leven.
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Sien Depuydt

2nd Master Minor Operations Management
BM Engineering
Roeselare

Deze zomer deed ik 4 weken stage bij het studiebureau BM Engineering in 
Roeselare. Ik draaide twee weken mee op de afdeling technieken waar mij 
gevraagd werd om een voorontwerpnota te maken over de technieken in een 
appartementsgebouw. Zo moest een voorstel gedaan worden over het HVAC-
design, de elektriciteit, het sanitair en de liften. Daarna werkte ik twee weken op 
de afdeling stabiliteit aan hetzelfde project. Ik leerde het gebouw en zijn lasten 
interpreteren. Eerst en vooral moest ik op basis van het sonderingsverslag het type 
fundering bepalen. Daarna bepaalde ik van het gebouw alle lasten en materialen 
om vervolgens een lastendaling uit te voeren en de fundering te berekenen. 
De stage was heel interessant aangezien ik op beide afdelingen ervaring kon 
opdoen en ik ook verschillende werf- en   bedrijfsvergaderingen mocht 
bijwonen. Daarnaast was de sfeer in het bedrijf erg leuk en werd ik ook heel goed 
begeleid. Een aanrader voor iedereen die een leuke en leerrijke stage zoekt!

Christophe Veyt

2nd Master, Construction Design
Artes

Afgelopen zomervakantie heb ik stage gelopen binnen de Artes Group. Artes 
is een gerenommeerd bouwbedrijf, hoofdzakelijk actief in België, met grote 
projecten in zowel waterbouw als burgerlijke bouw. De groep heeft zelfs een 
afdeling gespecialiseerd in renovatiewerken van historische gebouwen: Artes 
Woudenberg. 

Gedurende mijn stage draaide ik mee in een team van drie ingenieurs op een 
werf te Antwerpen. Het betrof de renovatie van de oude kaaimuur aan de Schelde 
ter hoogte van de D’Herbouvillekaai en de Ledeganckkaai (R.O.). Ik kon er het 
werk doen van een projectingenieur binnen de Artes Group. Dit hield in dat ik 
instond voor de uitwerking en planning van enkele constructie-elementen en 
de werfopvolging. De omvang van de werken en de mogelijkheid om de theorie 
vanop de schoolbanken om te zetten in de praktijk maakte het een zeer boeiende 
en leerrijke ervaring. 
Een aanrader!

Jolien Vermeulen

2nd Master, Construction Design
Technum
Sint-Denijs-Westrem

Gedurende vier weken heb ik stage gelopen bij Technum, een studiebureau 
gevestigd in Sint-Denijs-Westrem. Op de afdeling Technieken kreeg ik eerst en 
vooral een kleinschalig project voorgeschoteld voor het ontwerp van de fundering 
van een biogasinstallatie, om wat praktijkervaring op te doen. Daarna werkte 
ik mee aan verscheidene interessante en omvangrijke projecten, waaronder de 
fundering van een biogasinstallatie, een universiteitsgebouw met sleepbak en 
golfbak, de Boudewijnbrug in de haven van Antwerpen en last but not least 
het nieuwe Eurostadion. Ook een werfbezoek aan een hoogspanningssite met 
bijhorende werfvergadering mocht niet ontbreken. Gedurende mijn volledige 
stageperiode werd ik bijgestaan door toffe collega’s, die ook na de uren nog zin 
hadden in sociale activiteiten.  Kortom, een zeer leerrijke stage in een bedrijf 
met een toffe, familiale sfeer!

STAGES STAGES
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Laat ik mij bij het begin van dit artikel even 
voorstellen: ik ben Laurens De Smet en zit nu in mijn 
laatste jaar bouwkunde (major dredging & offshore 
constructions). Sommigen zullen mij herkennen 
van de VTK, anderen uit de les (kuchje). Gelukkig 
is er nog tijd om onze Poutrix-vrienden uit de nood 
te helpen met het vullen van dit boekje! Daarom wil 
ik jullie met veel plezier wat meer vertellen over de 
stage die ik deze zomer gelopen heb bij Jan De Nul 

in Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.

Sinds het begin van mijn master wou ik heel 
graag eens proeven van de baggerwereld, en dan 
liefst in het buitenland. Een applicatie bij Jan De 
Nul en DEME waren dan ook een logisch gevolg. 
Evenwel was het Jan De Nul die met mij in zee 
wou gaan. Eén week na mijn mail mocht ik mij 
reeds gaan voorstellen op het hoofdkantoor 
in Aalst, om uiteindelijk 2 weken voor mijn 
vertrek te horen te krijgen dat ik samen met 
nog een andere student (Arjan Missinne) naar 
Guadeloupe mocht!

Zoals ik net vertelde moest ik gelukkig niet alleen reizen, na een trein-thalys-
bus-vliegtuig-reis kwamen we moe, maar excited aan in het warme Guadeloupe. 
Hier werd ik opgepikt door Mathias, mijn begeleider, die het maar onpersoonlijk 
vond om mij met de taxi te laten ophalen. Op dit moment ben je nederig en timide 
tot je plots door de autoboxen (verbonden met de gsm) hoort: “Yo Mathias, tis 
de Niels iere, khoop dat de stagiars honger hebben. Zet uwen broeksriem maar 
al open. We gaan dikke brochette frette in de Safari.” Dit is reeds het eerste wat 
me opviel:

Woop
    Woop       Guadeloupe! Woop

    Woop       Guadeloupe!

de collegialiteit zit er goed! ’s Avonds uiteten was dan ook eerder de regel dan de 
uitzondering. Verder werden we voorzien van een auto die Arjan en ik mochten 
delen, alsook een slaapplaats in het bachelorhouse: een villatje met zwembad en 
uitzicht op een baai aan een stuk regenwoud. Ik had het nog nooit zo gemakkelijk 
om op te staan!

Nadien kwam het echte werk natuurlijk. Het project bestond uit het uitbaggeren 
van de ingang van de haven, de draaicirkel in de haven zelf, en een stuk koraal 
op zee. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Trailing Suction Hopper Dredger 
(TSHD) Pedroh Alvarez Cabral. Deze heeft echter maar 2 dagen gevaren 
wanneer ik er was. Maar het was toch fantastisch om er mee mee te gaan en 
alles op te volgen, inclusief een uitgebreide rondleiding. Verder was er ook nog 

een backhoe-dredger: de Postnik 
Yakovlev. Dit is een platform met 
3 palen (spuds) die op de bodem 
worden geplaatst en waarop het 
platform kan opgetrokken worden, 
uiteraard met een grote kraan 
erop. Bij deze dredger horen er 
ook 3 bakken waarin de kraan het 
bodemmateriaal overschept: de 
Astrolabe, de Concepción en de 
Santiago.

Foto: De Postnik Yakovlev met de Concepción ernaast.
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In het begin van de stage bestond mijn dag vooral uit het volgen van mijn 
begeleider en een aantal werkjes up-to-date maken, zoals bijvoorbeeld de 
volumes die per dumping area waren gedumpt. Nadien werd ik meer betrokken 
bij het maken van de dagrapporten. Dit zijn rapporten die alle aspecten van de 
productie weergeven zoals: productie, operationele tijd, dumpareas, enz. Om 
deze te maken moest ik steeds een aantal documenten halen in de kraan. Dit 
is uiteraard altijd een toffe afwisseling in het werk, de kraanmannen zijn dan 
ook altijd bereid om een babbeltje te slaan. Ook moest ik een aantal keer per 
week de bakken bezoeken om data af te halen. Een Filipijn die je begroette met 
“Goejemorege!” en een koffietje met de kapitein mochten niet ontbreken! 

Ik zou nog zoveel kunnen vertellen over die 6 weken, maar het belangrijkste wat 
ik aan jullie lezers wil meegeven, is dat dit echt wel een topervaring was die ik 
zal meenemen voor de rest van mijn leven! Zo zal de quote van “de Niels” mij 
nog lang in de oren klinken. Het was uiteraard hard werken met het nodige 
bureauwerk 6 dagen op 7, van 7u tot 19u, maar het was zeker de moeite waard! 
De zondagen hebben we ons dan ook goed kunnen opladen: een avontuurlijke 
vulkaanbeklimming, zeilen, initiatie duiken, canyoning, snorkelen,  veel BBQ’s, 
maar vooral toffe collega’s/vrienden, maakten de stage helemaal af!

Foto: De Pedroh Alvares Cabral

Woop
    Woop       Guadeloupe!

www.herbosch-kiere.com
Tel +32 3 575 02 82
E-mail info@hk.eiffage.be

Over the past century Herbosch-Kiere has played an important role within Europe on contracts relating 

to marine, harbour and river constructions. Such as building and decommissioning quays and harbour 

walls, jetties and dolphins, offshore installations, beach consolidation works, marine salvage, dredging 

and most recently projects within the marine renewable sector. Herbosch-Kiere works principally on 

projects within a marine environment utilising vessels and plants. We are specialist in heavy lifting and 

have done multiple installations of bridges above water amongst other operations.

For more information please contact us or visit our website.
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Ondernemerschap en 
snelle groei? Dat is toch écht 

iets voor een start-up.

durfjehetaan.be

Lidl zoekt 50 Management 
Trainees die niet bang zijn 
voor een sprong in het duister.

Wist je dat Lidl de voorbije 20 jaar 
300 winkels opende in België? Dat is 
een nieuwe supermarkt elke drieënhalve 
week. Onze Management Trainees zoeken 
locaties, begeleiden bouwprojecten én 
runnen die nieuwe winkels.  

Hallo, ondernemerschap en snelle groei?

— Jonathan Njotea
 Exapnsion Manager (gestart in 2013 als
     Management Trainee Retail Operations) 

150359_Lidl_advertentie Poutrix Gent_A5_v2.indd   1 10/11/15   12:16

SNAPCHAT #jwz

Poutrix 10.1
27

Vanaf dit jaar is Poutrix ook actief 
op Snapchat. Voeg ons toe om op de 
hoogte te blijven van werfbezoeken 
of lustrumacties: poutrixgent
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“Steeds omringd door ervaren en aangename collega’s”

Bert Vanderlinde : “Na het beëindigen van mijn studies Burgerlijk Ingenieur 
Bouwkunde aan de Universiteit Gent ben ik 14 maanden geleden gestart als 
werfleider bij Vandenbussche uit Aalter. Bouwonderneming Vandenbussche NV uit 
Aalter is een erkende Klasse 8 aannemer voor de bouw en renovatie van bedrijven 
en residentiële gebouwen. Er heerst een aangename, familiale én collegiale sfeer 
binnen het bedrijf. Iedereen, zelfs de directie en de eigenaar Dirk Vandenbussche 
zijn aanspreekbaar. Ook onder collega’s heerst er een leuke losse sfeer.”

Starten onder de vleugels van een ervaren begeleider

“Als schoolverlater start je als werfleider onder de vleugels van onze senior 
werfleider. Zoals de naam het al zegt, is dit onze meest ervaren werfleider die dan 
ook bakken ervaring te delen heeft. Vanaf dag één sta je op de werf, waar je meteen 
kennis maakt met je project. Gedurende de ruwbouwfase leer je iedere dag bij, 
want na de theoretische studiejaren volgt de praktijk waar alles nieuw is. Eén van 
de sterke punten van Vandenbussche is dat deze opleidingsperiode gebeurt met 
een goede begeleiding. Dit zowel van de senior werfleider als van de projectleider 
waarmee je samen verantwoordelijk bent voor de werf. Beiden staan steeds paraat 
om te helpen, uitleg te geven, bouwdetails te ontleden, samen oplossingen te 
zoeken… Je wordt dus zeker niet zomaar losgelaten, integendeel, je bent steeds 
omringd door ervaren én aangename collega’s.”

Bert Vanderlinde
Vandenbussche NV
Aalter

TESTIMONIALS

 Trots op het gebouw dat “jij” gebouwd hebt 

“Als werfleider ben je dus verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en 
controle van de werken. Één van de leuke dingen van de job is dus dat je de bouw 
van 0 ziet groeien tot afwerking.  De voldoening is dan ook groot wanneer het 
project uiteindelijk klaar is, en je trots kan zijn op een gebouw dat “jij” gebouwd 
hebt. Naast het feit dat het een uitdagende én gevarieerde job is, is het menselijk 
contact zeer leuk. Je bent het aanspreekpunt op de werf voor de onderaannemers, 
eigen arbeiders, maar ook voor architect, bouwheer en buurtbewoners. Iedereen 
en iedere dag is anders, maar dat maakt het net zo interessant.” 

“Ingenieurs moeten overal hard werken, je kan er enkel voor zorgen dat dit dan ook 
gebeurt in een leuke, gezonde bouwonderneming waar alle groeimogelijkheden 
je aangeboden worden. In dat opzicht zit je zéker goed bij Vandenbussche”, weet 
Bert Vanderlinde. 

TESTIMONIALS
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Jorn Jansoone
SBE

Ik ben een goede negen maanden geleden als geotechnisch ingenieur begonnen 
bij SBE. Ik leerde SBE kennen op de Poutrix bouwkundebeurs in Het Pand. De 
bouwkundebeurs is jullie allen bekend, dus ik moet jullie er niet van overtuigen 
dat ook toen de grote bouwkundespelers aanwezig waren. Ik liep er met een 
groepje collega-studenten van stand naar stand tot we geen handen meer vrij 
hadden om ook maar de kleinste balpen aan te nemen. Ik wist toen al dat ik in 
een studiebureau wou terecht komen, en in combinatie met mijn major dredging 
& offshore, had ik al snel een lijstje met interessante bedrijven. Op de stand van 
SBE kon de grote chef bij SBE, Koen Thomas, mij zeker en vast overtuigen van 
zijn bedrijf.

Bij SBE spreekt vooral het watergerelateerde en geotechnische werk mij aan. 
Ik kon er dan ook starten in de afdeling geotechniek en ben heel blij met die 
keuze/kans. Ik werd in het begin met geduld begeleid, en moest geen ‘klusjes’ 
opknappen. Ik werd meteen bij een groot project ingezet waar ik ondertussen 
nog steeds aan werk. Voor dit project doen we met SBE de uitvoeringsstudie. Er 
moet hierbij kort op de bal gespeeld worden, omdat er niet altijd veel tijd is om 
nieuwe problemen op te lossen. Dit vraagt creativiteit en verantwoordelijkheid, 
waardoor ik veel voldoening haal uit mijn job. 

TESTIMONIALS

Bij SBE kom je terecht in een jong team. Gedurende de laatste jaren is ons bedrijf 
sterk gegroeid, waarbij vaak gekeken werd naar pas afgestudeerden. Ik heb dan 
ook heel wat gezamenlijke interesses met mijn leeftijdsgenoten, waardoor we 
ook buiten de werkuren goed met elkaar kunnen omgaan. Daarenboven worden 
vanuit SBE heel wat activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse BBQ, een etent-
je met bowling of het SBE-weekend. Dit zorgt voor een goede werksfeer waar-
door ik nog geen seconde spijt heb gehad van mijn handtekening die ik zo’n 
negen maanden geleden krabbelde.

TESTIMONIALS
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Laura Kinget
BM Engineering
Roeselare

Dag burgies,

In juli studeerde ik af als burgerlijk bouwkundig ingenieur, optie construction 
design. In mijn 1e master had ik nog geen flauw idee waar ik later wilde werken: 
bij een aannemer of in een studiebureau. Dus hoorde ik op de Bouwkundebeurs 
eens rond bij verschillende bedrijven voor een stageplaats. Ik koos uiteindelijk 
voor een studiebureau. En gelukkig maar: tijdens de stage krijg je niet alleen een 
veel beter idee van wat het werk precies inhoudt; op het einde van de stage wist 
ik zeker dat dit was wat ik graag wou doen!

In mijn 2e master koos ik dan na een aantal sollicitaties voor een job bij BM 
Engineering uit Roeselare*. Tijdens de gesprekken bleek de klik met hen het 
grootst en zoals ik me nog herinner uit de groepswerken tijdens mijn studies: 
samenwerken met mensen met dezelfde mindset is heel wat aangenamer en 
productiever.

Op mijn eerste werkdag kreeg ik een rondleiding. Stijn, die al 8 jaar bij BM 
Engineering werkt en er ook al junior-vennoot is geworden, is mijn directe 
begeleider. Ik werd ook wegwijs gemaakt in de verschillende programma’s die 
worden gebruikt om berekeningen te maken. Het zijn vooral Excel-sheets die 
intern ontwikkeld en geprogrammeerd zijn. Ook ik mag hieraan meewerken. Zo 
maakte ik al een Excel-sheet om snel de verankerings- en overlappingslengtes 
van wapening te bepalen.

TESTIMONIALS

In de  eerste weken deed ik vooral voorstudies. Daarbij bepaal je met welk type 
vloerplaat er wordt gewerkt in functie van de overspanning, waar er balken of 
profielen nodig zijn, en waar kolommen die moeten ondersteunen. Bij mijn 
eerste voorstudie kon ik nog een voorbeeld van Stijn gebruiken. Maar daarna 
moest ik voor het eerst volledig zélf structuur steken in een gebouw, wat toch 
een stuk moeilijker bleek. Gelukkig kan ik altijd raad vragen aan Stijn en mijn 
andere collega’s. Alle bureaus staan in een open ruimte, zodat iedereen direct 
aanspreekbaar is.

Ondertussen heb ik ook al funderingsplaten berekend, wapening geschetst, 
tekenaars aangestuurd,  uitvoering op de werf gecontroleerd, vergaderingen 
bijgewoond, …  Het is altijd zoeken naar de meest logische en economische 
oplossing. Net als een puzzel maken, maar dan met de voldoening dat er 
geen beton wordt verspild en dat onze oplossingen – die vaak aan het zicht 
onttrokken zijn – ervoor zorgen dat de architectuur volledig tot zijn recht 
komt. Wat me meest aanspreekt bij BM Engineering? Dat we er niet enkel 
stabiliteitsberekeningen maken van de structuur, maar afwisseling hebben in 
ons werk en een project van a tot z kunnen opvolgen. 

Wil je meer weten over mijn job bij BM Engineering? Dan mag je me altijd 
mailen op lk@bmengineering.be! 

Veel succes!         
Laura

* In 2017 verhuist BM Engineering naar een gloednieuw kantoor in Kortrijk, vlot 
bereikbaar vanuit heel West-Vlaanderen en het binnenland.  

TESTIMONIALS
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De zon was dit jaar ook van de partij voor één van de leukste activiteiten van 
Poutrix: de openingsbarbecue. Tel daarbij alle voorziene randactiviteiten, wat 
sfeermuziek op de achtergrond, het lekkere à volonté groentebuffet en natuurlijk 
het barbecuevlees op en dan bekom je de ideale middag in Zwijnaarde!

Voor een luttele vijf euro kon iedereen genieten van drie overheerlijke stukken 
vlees – of vleesvervangers voor de vegetariërs onder ons- een gezonde portie 
groentjes en een drankje. Ook deze keer mochten we rekenen op een talrijke 
opkomst van zo’n 125 studenten, proffen en assistenten. Wie geen kaartje meer 
had bemachtigd, heeft een heerlijke maaltijd gemist maar kon op zijn minst 
genieten van het voorziene entertainment! 

Voor en na het eten kon iedereen zich amuseren 
met alle spelletjes die aanwezig waren. Vooral 
de betonblokken waren de publieksfavoriet, 
mede omdat hierin geld verstopt zat! Wie de 
muntstukken vond, kon gerust nog een extra 
drankje kopen aan zeer schappelijke prijzen. 
Daarnaast was er ook nog een kubb-spel, 
een sjoelbak en een trektouw aanwezig om 
de zinnen te verzetten. Voor het tienjarige 
bestaan van onze vereniging wouden we nog 
een extraatje aanbieden en dit in de vorm van 
een heus opblaasbaar voetbalveld. Niet alleen 
de studenten hebben zich hier uitgeleefd maar 
ook de assistenten wouden gerust een match 
meespelen.

We mogen gerust weer spreken van een geslaagde editie en hopen dat volgend 
jaar het zonnetje weer zal stralen… Jullie komen toch ook?

OPENINGSBBQ OPENINGSBBQ
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De avonturen van Guus en Edwin

De schat van Drumlanrig
•

Voor de lezer die nog niet de tijd of kans heeft gehad 
om eens met Guus en Edwin te babbelen is het 
misschien aangewezen om ze even kort voor te stellen. 
Guus is een 5 jarige, warm gewalste, geribde staalstaaf. 
Daar hij echter als diameter 120 mm is geboren, is hij 
onbruikbaar in de bouwsector. Guus bleef met deze 
afwijking niet bij de pakken zitten en startte op zijn 2 
jaar de studie burgerlijk ingenieur bouwkunde om het 
langs deze weg alsnog te proberen maken in deze harde 
sector. Guus beste vriend is Edwin, een 25 jaar oude 
betonkubus. Afkomstig uit een familie  testkubussen 
C30/37 besloot Edwin om niet zoals zijn 32 broers in 
de  drukproevensector te gaan werken, maar te gaan 
studeren.  

Guus en Edwin zitten samen in de derde bachelor. 
Vandaag fietsen ze samen naar ‘de Magnel’ voor de 

oefeningen van ‘Berekening van constructies III’, een mastervak dat ze al vroegtijdig 
wensten op te nemen. Zoals gewoonlijk snapt Edwin er niets van en stemmen de 
uitkomsten van Guus zijn voorbereiding overeen met deze van de assistent. Een 
gevoel van zelfvoldaanheid heerst bij Guus. Maar dan plots realiseert Guus zich 
dat het niet altijd enkel om de juiste uitkomst draait in de wereld van de toegepaste 
ingenieurswetenschappen: deze keer is er meer! In een vleug van genialiteit merkt hij dat 
de getalwaarde van het weerstand biedend en aangrijpend moment de coördinaten van 
een schatlocatie  zijn. Met het traagheidsmoment van de doorsnede  berekent hij vlug 
dat het om een koffer vol goud zou gaan.

Na de coördinaten te hebben ingegeven in hun hightech fietscomputer vertrekt het 
duo, onwetend waar 55°17’7”N 3°47’2”W wel zou liggen. ‘Op naar de schat!’ horen hun 
medestudenten Edwin nog roepen. Het avontuur is begonnen!

KORTVERHAAL

Wanneer na zes uur fietsen de WC-factor van Edwin gedaald is onder de 0,15 besluiten ze hun 
eerste basiskamp op te slaan. Guus gaat hout gaan sprokkelen en Edwin bestelt 2 grote pakken 
en 4 bouletten bij de plaatselijke frituur. Na de maaltijd maken ze nog een kampvuurtje en 
fantaseren ze wat ze allemaal wel zouden kunnen doen met de schat. Guus zou een bar openen, 
of nee misschien zou hij zich wel laten herwalsen tot een diameter 16 mm. Edwin daarentegen 
blijft bescheiden. Hij droomt ervan om deel te nemen aan het WK druksterkte. Hij zou een 
coach in dienst kunnen nemen en gaan trainen in de betere hydraulische drukbanken. De 
avond valt en onze helden vallen als een blok in slaap onder de sterrenhemel die hen een 
mooie toekomst voorspelt.

De volgende dag besluiten ze om eerst eens uit te zoomen op de kaart en te kijken waar de 
locatie van de schat is. ‘Oei het is nog 860 km en we moeten het kanaal over!’ realiseert Guus 
zich. ‘Zo ver fiets ik niet hoor’ moppert Edwin.

Dit is het moment in het avontuur waarop onze twee vrienden plots in een Aston Martin 
Virage Volante rondrijden. In een mum van tijd komen ze aan in Calais waar ze de ferry 
nemen naar Dover. Van daaruit rijden ze nog 7 uur om diezelfde dag nog aan te komen aan 
Drumlanrig Castle in het zuiden van Schotland, de locatie waar de schat zou liggen. 

De volgende dag betalen Guus en Edwin £7 ingang voor het kasteel. Het blijkt een koud 
kunstje te zijn om de schat te vinden. Ze volgen de talrijke bordjes ‘Treasure house’ in het 
kasteel en komen aan bij de schat. Woow, hij is zelfs nog groter dan wat Guus had becijfert met 
zijn berekeningen. Logisch, want hij had het traagheidsmoment om de zwakke as in plaats van 
de sterke as gebruikt.  

Via het raam laten onze helden de schat zakken op de achterbank van hun de Aston Martin. 
Guus spreekt de 6.0 liter V12 met een vermogen van 490 pk en een koppel van 570 Nm aan om 
in een mum van tijd van het erf te verdwijnen. Van een succesavontuur gesproken!

KORTVERHAAL
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Het openingswerfbezoek van dit semester was naar 
de werf van Quantum Building van Groep Van Roey.  
Deze werf is gelegen aan Dampoort dus zijn we met de 
fiets deze unieke werf gaan bezoeken.  Dit is een werf 
met een BREEAM Excelent label, dat niet alleen regels 
oplegt met betrekking tot de locatie en ontwerp van het 
gebouw, maar ook aan de manier van bouwen. Zo moet 
het afval tot een minimum beperkt worden en moet er 
een duidelijke communicatie naar de buurt toe zijn over 
de mogelijke hinder die ze kunnen ondervinden.

Deze werf was reeds in afwerkingsfase toen we hier langskwamen en we kregen 
dus uitleg over de verscheidene technische installaties. Dit ging van de levenslijn 
boven op het dak tot de verwarmings- en ventilatie-installatie in de kelder en 
alles ertussen. Zo werd er uitgelegd hoe afdichtingen aangebracht worden, hoe 
de vloer opbouw in elkaar zat, hoe het kantoor naar de wensen van de klant 
ingericht kan worden et cetera.

Van Roey
openingswerfbezoek

Ook stond de kraan nog steeds centraal in 
het gebouw. Deze kraan ging in de loop 
van volgende week verwijderd worden. 
Deze desinstallatie bracht de nodige 
problemen en uitdagingen met zich mee, 
zeker doordat de voet van de kraan in 
de garage stond en deze geheel door het 
atrium naar buiten moest gehesen worden. 
De pendelaars onder jullie weten dat dit 
niet het enige kraanprobleem op deze werf 
was, maar dat terzijde!

We willen graag Groep Van Roey bedanken voor deze interessante rondleiding 
en voor het beantwoorden van al onze vragen.

Van Roey
openingswerfbezoek
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Op maandag 19 oktober was het weer zover: het jaarlijkse werf- en bedrijfsbezoek 
aan Willy Naessens.  Ondertussen een vaste waarde op de Poutrix agenda, en 
ook dit jaar werden we met open armen ontvangen.

› Werf Landegem

Rond de middag vertrokken we met een goed gevulde bus richting Landegem, 
waar een nieuw KMO-gebouw geplaats wordt. Eenmaal aangekomen op de werf, 
werden drie groepen gevormd, die elk afzonderlijk een rondleiding kregen. Er 
werd uitleg gegeven over de gevelpanelen, die gemaakt waren van uitgewassen 
prefab beton met speciale granulaten uit Scandinavië. De panelen waren ofwel 
wit ofwel zwart, maar omdat soms nog donkere granulaten in de menger kunnen 
achterblijven, zie je in de witte panelen nog hier en daar zwarte steentjes. Deze 
worden achteraf manueel verwijderd of overschilderd. 

Het gebouw is opgebouwd uit verschillende units, die later afzonderlijk verhuurd 
zullen worden, meestal aan kleinere bedrijven die nog niet over voldoende 
kapitaal beschikken om zelf een gebouw te zetten. Typisch aan projecten als 
deze is dat de huurders vaak zelf nog extra eisen stellen, waardoor tijdens de 
ruwbouw soms nog wijzigingen aan de bouwplannen doorgevoerd worden.

40
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Willy Naessens 
werfbezoek

› Prefabfabriek Concreton

Rond 15u kwamen we aan bij de prefabfabriek Concreton, gevestigd in 
Geraardsbergen. Het bedrijf is gespecialiseerd in gewapende/voorgespannen 
liggers en balken en maakt deel uit van de Willy Naessens Group. Doordat de 
groep vele productiebedrijven zelf in handen heeft, verloopt de kwaliteitscontrole 
en communicatie gemakkelijk.  Vroeger werden hier ook betonnen trappen 
gemaakt, maar nu wordt dit  gedaan door een ander gespecialiseerd bedrijf. Ook 
deze keer werd de groep gesplitst, waarna we onze rondleiding begonnen. 

De lange fabriekshal toont mooi 
de opeenvolgende stappen die 
doorlopen worden bij het maken 
van een prefab balk. Eerst wordt 
de wapening geknipt en worden 
de wapeningsbeugels gemaakt. 
Daarna wordt alles aan elkaar 
gelast tot wapeningskorven. Wat 
verder in de fabriek zagen we de 
verstelbare metalen bekistingen 
en een houtzagerij voor de 
bekistingen. Deze zijn bijvoorbeeld nodig als er achteraf aan een ligger nog een 
console gegoten wordt. Achteraan in de fabriek staat de betoncentrale, waar het 
zelfverdichtend beton geproduceerd wordt. 

Willy Naessens 
werfbezoek
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› Hoofdzetel Wortegem-Petegem

Om de dag in stijl af te sluiten, werden we ’s avonds verwelkomd in het 
hoofdkantoor. Eerst kregen we wat uitleg over het gebouw, daarna werd ons 
een drankje aangeboden. Ook aan onze eetlust was gedacht: buiten stond een 
frietkraam waar iedereen frieten, een frikandel en een saté kreeg. Tot slot konden 
we in de grote hal van het gebouw naar de film Drive kijken, of ons amuseren 
in de ontspanningsruimte met een pooltafel, PlayStation, pingpongtafel ... Willy 
hebben we jammer genoeg niet gezien, maar gelukkig stond er een grote foto 
van hem aan de inkom. Als kers op de taart kregen we nog een goodybag mee 
voor we terug naar Zwijnaarde vertrokken. 

Willy Naessens 
bedrijfsbezoek
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Op dinsdag 27 oktober 2015 organiseerde Poutrix een tweedelig werfbezoek 
in samenwerking met Artes Group. De Artes Group is een bouwbedrijf actief 
over heel België in zowel de burgerlijke bouwkunde, de waterbouwkunde als 
renovatieprojecten. Om de diversiteit aan huidige projecten binnen de Artes 
Group te tonen, omvatte het werfbezoek zowel een werf uit de waterbouwkunde 
als de burgerlijke bouwkunde. 

De eerste werf die bezocht werd tijdens het werfbezoek betrof de hernieuwing 
van een kaaimuur aan de Scheldekaaien te Antwerpen Rechteroever. Ter plaatse 
kregen we de deskundige uitleg van de projectingenieur bij Artes over de situatie 
op de werf. De voormalige activiteiten op Mexiconatie zorgden ervoor dat de 
oude kaaimuur - een gemetste constructie bovenop een stalen caisson - door de 
getijdenwerking van de Schelde niet langer stabiel stond op de onderliggende 
kleilaag. Dit probleem zal verholpen worden door het bouwen van een combi-
wand die als nieuwe kaaimuur dienst zal doen. In normale omstandigheden zou 
de combi-wand gewoon voor de oude kaaimuur kunnen worden geheid, maar 
van het Antwerpse bestuur moet de nieuwe constructie op exact dezelfde locatie 
komen als waar de oude kaaimuur stond. De oude muur uit metselwerk moet 
daardoor volledige worden afgebroken om de combi-wand te kunnen heien. De 
afbraak van de oude muur gebeurt in verschillende fases en moet heel zorgvuldig 
gepland worden aangezien bij afbraak van de muur de bouwput onder water 

Artes 
werfbezoek

komt te staan door de getijdenwerking van de Schelde. Om het huidige uitzicht 
van de Scheldekaaien zoveel mogelijk te bewaren, wordt er over de combi-wand 
een kesp uit prefab beton geplaatst, vervaardigd met een structuurbekisting 
en gekleurd om het uitzicht van de oorspronkelijke blauwe hardsteen zoveel 
mogelijk na te bootsen. 

Na de werf aan de Scheldekaaien reden we met de bus door naar Brugge waar 
een bezoek gepland stond aan het KULAB waar Artes momenteel een nieuwe 
campussite aan het bouwen is in opdracht van de KU Leuven. We kregen er 
uitleg van de plaatselijke projectingenieur over de stand van zaken op de 
werf. Zo wordt er op de werf een speciaal type stalen kolommen - Geilinger 
kolommen - voor het eerst gebruikt. Dit type stalen kolommen kunnen enkel 

axiale belastingen overbrengen 
en geen momenten. Voorts had 
de architect van het gebouw de 
wens om het beton zichtbaar te 
laten aan de binnenkant en niet 
verder af te werken, waardoor 
er zeer zorgvuldig moet worden 
gewerkt bij het bekisten, 
storten en ontkisten van de 
betonnen muurpanelen. Aan 
de buitenkant van het gebouw 
worden prefab gevelpanelen 
opgehangen. 

Dit tweedelige werfbezoek in samenwerking met de Artes Group was een zeer 
boeiende activiteit die verschillende aspecten van de bouwkunde uitlichtte, 
waardoor alle aanwezigen hun gading erin vonden. Onze oprechte dank aan de 
Artes Group voor deze mooie gelegenheid!

Artes 
werfbezoek
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Op woensdag 4 november vond onze jaarlijkse 
bouwkundebeurs plaats. Dit jaar waren we 
toe aan onze zevende editie, opnieuw in de 
stijlvolle banketzaal van het ICC. Op deze 
mooie locatie was de crème de la crème van 
de Belgische bouwwereld vertegenwoordigd. 
Er waren 20 bedrijven aanwezig, waaronder 
studiebureaus, baggeraars, aannemers tot 
zelfs de bouwafdeling van een retailketen. 

Met enige trots verwelkomden we ook onze eerste buitenlandse sponsor op 
onze jobbeurs, die zelfs speciaal uit Abu Dhabi kwam overgevlogen. Dit is toch 
een uitstekend bewijs van de reputatie van onze burgerlijk ingenieurs in het 
buitenland.

De avond begon met een speech van de voorzitter en vice-voorzitter. Nadien 
was er de grote aankondiging van de Poutrix jaarreis. Enkele gezichten fleurden 
enthousiast op bij het horen van de reis naar Dubai, Abu Dhabi en Doha. 
Nadien kon de beurs echt van start gaan en konden de bedrijven zich voorstellen 
aan de hand van een presentatie. Tegelijkertijd vuurden een honderdtal 
masterstudenten hun vragen af op de aanwezige bedrijfsvertegenwoordigers 
bij hun kleurrijk aangeklede standen. Zo kon je onder andere op een virtuele 
werf wandelen dankzij een hoogtechnologische 3D-bril, een primeur die op de 
bouwkundebeurs voor het eerst werd uitgetest.

Bouwkundebeurs

Aangezien er zowel HR-managers als ingenieurs aanwezig waren, konden 
vele persoonlijke vragen beantwoord worden. Zo kregen vele sponsors vragen 
over het takenpakket van een ingenieur, de werking van het bedrijf of waar en 
wanneer ze kunnen solliciteren voor een job of een stage. Ook dit jaar zullen 
er weer veel laatstejaars afstuderen en op zoek gaan naar de job van hun leven, 
hopelijk heeft deze avond hen een stap dichter bij hun favoriete bedrijf gebracht.

De avond werd afgesloten met een heerlijke walking dinner. Het was weer 
een succesvolle, leerrijke en aangename avond. Bedankt aan alle studenten, 
bedrijven en medewerkers om dit mogelijk te maken. Het is dankzij jullie dat dit 
evenement gegroeid is tot deze boeiende avond!

Het was een topeditie!

Bouwkundebeurs
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Hopelijk zit jullie pennenzak goed gevuld met kleurpotloden, want ook dit jaar 
is Dr. Ir. Bob De Bouwer er weer. Dit keer bracht hij ook zijn drilboor mee. 
Veel kleurplezier!

Breng je kleurplaat voor 31 januari binnen bij één van de leden van het  
Poutrixbestuur en maak kans op een mooie prijs!

Kleurplaat

Vul de sudoku in en maak kans op een prijs! Stuur de getallen uit de 
gekleurde vakjes door naar info@poutrix.be, in bovenstaande volgorde.  

Je kan de oplossing ook binnenbrengen bij één van de bestuursleden.

Naam: ...............................................................

Sudoku
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Werk vandaag al GRATIS  
met de rekensoftware van jouw 

toekomstige werkgever.

Modelleren, berekenen en 
dimensioneren van 3D constructies in 

een gecertificeerde BIM-software.

www.scia-campus.com

SCIA nv, Industrieweg 1007, BE-3540 Herk-de-Stad, info@scia.net, www.scia.net
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Op maandag 9 november gooide Poutrix het eens over een totaal andere boeg. 
We toonden onze sportieve kant en gingen ijshockey spelen! Het lustrumteam 
had deze toffe activiteit georganiseerd, die dankzij de steun van onze sponsors 
gratis kon aangeboden worden aan de studenten. 

23 enthousiaste studenten stonden te trappelen om de Kristallijn onveilig te 
maken. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want de schaatskunsten van de ene 
waren al wat verder te zoeken dan die van de andere.

In teams van 5 of 6 speelden we wedstrijdjes tegen elkaar, maar uiteraard stond 
vooral het plezier voorop. De combinatie rechtop blijven staan en een deftige 
pass geven bleek voor de meesten veel minder evident dan verwacht, wat vaak 
tot hilarische taferelen leidde. Massale val- en glijpartijen waren schering en 
inslag, maar gelukkig altijd zonder veel erg.

Na een toch wel intensieve avond bleven we nog even nakaarten in de cafetaria. 
Iedereen was het er over eens: dit was een topactiviteit en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Ijshockey
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Toen der tijd dat Anderlecht nog niet kon scoren vanop de stip werd er met een 
trotse Poutrix delegatie van 9 man sterk vertrokken richting “Concrete Day” 
georganiseerd in het Constant Vanden Stockstadion. Met de visie om zeker niet 
te laat te arriveren werd er verzameld omstreeks 9u45 in het station Gent-Sint-
Pieters. Aangezien alles vlotjes verliep waren we een klein uur te vroeg aanwezig. 
Na de buurt eventjes verkend te hebben, werd er al snel een vrije toegang tot het 
stadion gevonden en vloog de tijd voorbij. 

Omstreeks 12u mochten we het terrein van “Concrete Day 2015” betreden. Al 
snel werden er allerlei broodjes en dranken aangeboden. Ondertussen was er ook 
de mogelijkheid om bij een vijfentwintigtal bedrijven die aanwezig waren langs 
te gaan. Het was vrij duidelijk dat het thema dit jaar innovatieve technieken in 
betonontwikkeling betrof. Dit gaande van polymeervezels als “betonwapening” 
tot allerlei soorten toevoegsels en herstellingsmechanismen.  Vervolgens stond 
de verwelkomingsspeech van de voorzitter van de BBG (Belgische Beton 
Groepering) gepland, en wie anders dan onze eigenste professor Taerwe is daar 
nu geschikt voor? 

Concrete Day

Na zijn Frans-Nederlandse boodschap, want we waren tenslotte in Brussel, 
gingen er allerhande workshops van start, maar nog belangrijker, ook de 
infobeton student contest werd op gang gefloten. Het was de bedoeling dat we 
twee betonnen balkjes van 350x80x40 mm meebrachten, de ene zou dan een 
driepuntsbuigproef ondergaan met afstrijkvlak naar boven gericht, het andere 
balkje dan met het afstrijkvlak naar beneden. De uiteindelijke opdracht was dan 
het voorspellen bij welke belasting de balkjes zouden breken. 

Natuurlijk waren wij zoals iedere Gentse burgerlijk ingenieursstudent goed 
voorbereid. In samenspraak met Farid Vandervurst, werd in het Magnel 
laboratorium een betonsamenstelling gekozen met een zo’n klein mogelijke 
sterkte standaardvariantie. Vervolgens werden er 7 balkjes gemaakt. De dag voor 
de Concrete Day werden er hiervan twee getest, de dag zelf nog drie. Hiervoor 
kregen we toegang tot de driepuntsbuigproef in het labo Magnel. Daar zijn 
we heel dankbaar voor, want aan de hand van de testresultaten hebben we een 
gemiddelde bepaald, en wat voor een gemiddelde! Met slechts een foutmarge 
van 5% kaapte Poutrix de eerste prijs weg uit Brussel. Na de contest was er nog 
wat tijd om enkele workshops mee te pikken of om nog een babbeltje te gaan 
slaan en uitgebreide felicitaties van velen in ontvangst te nemen. Poutrix heeft 
dus opnieuw wat meer naam en faam gemaakt in de Belgische betonwereld en 
had er een vruchtbare dag op zitten. En om het op zijn Arnold Schwarzeneggers 
te zeggen: We’ll be back next year.

Concrete Day
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Op maandag 16 november trokken een dertigtal enthousiastelingen samen met 
professor Troch en professor Bezuijen richting Delft, Nederland voor een bezoek 
aan Deltares. We begonnen het bezoek met een korte voorstelling over Deltares.

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en 
ondergrond. Zij werken aan innovaties en toepassing voor deltagebieden, what’s 
in a name en rivier- en kustgebieden. Deltares voert onderzoek uit in opdracht 
van overheden en bedrijven en dit dikwijls in samenwerking met verscheidene 
partners, zoals bijvoorbeeld Universiteit Gent.

In de voormiddag werden we rondgeleid in de ‘watercampus’ van Deltares. De 
gebouwen van deze campus stonden vrij toepasselijk deels zelf in het water. Het 
merendeel van de faciliteiten is ondergebracht in een gigantische hal. In deze 
hal bevinden zich verscheidene bassins en goten, waarover telkens deskundige 
uitleg werd gegeven. Het grootste bassin is het Atlantic Basin, dit meet 50 bij 50 
meter en is uitgerust met twee golfgeneratoren die loodrecht op elkaar staan, 
waardoor onder meer experimenten kunnen gedaan worden met golffronten 
met een verschillende richting. Dit bassin wordt gebruikt voor het modelleren 
van 3D situaties waarbij een watergoot niet volstaat. Toen wij op bezoek waren 
was er een deel van de kustlijn van Jakarta gebouwd voor onderzoek naar een 
waterkering. Jakarta zakt namelijk jaarlijks tot wel 10 cm in de zee! Helaas waren 
we net iets te vroeg met ons bezoek en kregen we geen golven te zien.

Bezoek Deltares

Verder konden we nog enkele interessante installaties bezichtigen. Het Atlantic 
Basin laat bijvoorbeeld toe om zowel golven als een stroming te genereren. 
Deze installatie kan men onder andere gebruiken voor onderzoek naar 
stormvloedkeringen. Verder was er de Scheldt Flume, een 110 meter lange goot 
met aan beide uiteinden golfgeneratoren. Dit laat toe om de volledige lengte van 

de goot te gebruiken en 1 generator 
te gebruiken om de toekomende 
golven te dempen of om de goot op 
te splitsen en simultaan aan twee 
projecten te kunnen werken. Wat 
verder nog in het oog sprong was een 
op schaal nagebouwde versie van een 
uit te breiden sluis uit Nederland. De 
sluis werd net zoals de boot identiek 
nagemaakt om onder meer de effecten 
van densiteitsverschillen nauwkeurig 
te bestuderen.

Het hoogtepunt van het bezoek aan het watergedeelte en bij uitbreiding 
ongetwijfeld van de hele dag was het bezoek aan de Delta Flume. Dit is de 
nagelnieuwe watergoot van Deltares voor golfonderzoek op ware grootte. Enkele 
indrukwekkende cijfers van de goot: ze is 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 
meter breed, en er werden al golven met een hoogte van 4.5 meter gegenereerd! 
De goot is gebouwd met een ongelooflijke precisie: de wanden zijn tot enkele 
millimeters perfect parallel en verticaal. Over de gehele goot kan een meetwagen 
over rails meerijden met de golven. Om de golfgeneratoren op volle kracht te 
laten werken is er een elektrische vermogen nodig van 1.9 MW! Wederom helaas 
echter want ook hier waren geen golven te bespeuren.

Het bezoek sloten we af in de Geocentrifuge faciliteit van Deltares enkele 
kilometers verderop. Bij een geocentrifuge gaat men grondmonsters onderwerpen 
aan een gigantische versnelling door ze zeer snel rond te laten draaien. Een grote 

Bezoek Deltares



Bezoek Deltares

versnelling betekent in grondonderzoek dat men experimenten die anders dagen 
of weken zouden duren op korte tijd kan voltooien. Bij de centrifuge van Deltares 
kan men de versnelling laten toenemen tot 300 g! Dit stemt overeen met ongeveer 
3.7 omwentelingen per seconde. Om deze snelheden te kunnen bekomen wordt 
de hele betonnen cilinder waarin de centrifuge huist onder een vacuüm geplaatst, 
en dit door een serie indrukwekkende pompen/compressoren.

 

Kortom, het bezoek was de rit naar Nederland zeker waard, met installaties die 
zowel de natte als de droge bouwkunde konden bekoren.
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Het WTCB vormt het wetenschappelijke en technische middelpunt 
van de bouwsector en wordt hoofdzakelijk gefinancierd door zijn 
ledengroep van meer dan 85.000 Belgische bouwbedrijven, die 
nagenoeg alle bouwberoepen vertegenwoordigen. Aan de hand van 
onderzoek, ontwikkeling en informatieverspreiding draagt het WTCB 
rechtstreeks bij tot de kwaliteits- en productiviteitsverbetering op 
lange en korte termijn. 
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Pieterjan Criel

Bij welke vakken 
bent u assistent?

Statistiek, Berecon 2 en volgend jaar Berekening van Geotechnische Con-
structies.

Aantal jaar 
assistent?

3 jaar

Waarom heeft u 
gekozen om te 
doctoreren?

Toen ik afgestudeerd was had ik het gevoel dat ik nog niet veel kon, ik zag 
mezelf nog niet op een werf en daarom heb ik gekozen om eerst nog verder 
onderzoek te doen. Mijn mobiliteit is ook beperkt want ik heb nog geen 
rijbewijs.

Wat is uw grootste                     
verwezenlijking?

18/20 voor mijn thesis. Vier grote balken in kruipzaal berekend. 
Proefprogramma op langeduurtijdseffecten van betonnen balken onder 
variabele belasting. Mensen hebben vaak de romantische gedachte dat er bij 
de thesis iets nieuws ontdekt wordt, maar meestal is dit niet zo.

Slimste/domste                                     
studentenuitspraak?

“Hoeveel nullen zijn giga?”. Niet direct een herinnering aan een slimme 
uitspraak, misschien wat meer interactie in de les gewenst!

Favoriete film? (Na lang zoeken door zijn IMDb-lijst ...) Moonrise Kingdom

Hobby’s? Films kijken (meestal elke avond één). Tijdens het weekend: huis verbouwen. 
Op het internet: computer programma’s en iPhone apps.

Favoriete drank? Dry Martini, Monkey 47 Gin

Voor welk vak was 
u gebuisd?

Analyse 2, 3, Algebra, Scheikunde 1, Natuurkunde 2, Hydraulica, SySi, 
Conceptueel Ontwerp. Ik was de enige student ooit die gebuisd was voor dit 
vak, ik was al op reis vertrokken omdat het examen nogal laat viel. 

Favoriete vak? Programmeren in Java en FEM

Welke vraag komt 
zeker op het
examen?

Voor Berecon 2: één vraag over windbelasting, één vraag over 
verplaatsingenmethode

Favoriete formule exp(i*pi)+1=0, Formule van Euler

Favoriete café  π-nuts (goeie herinneringen)

Huisdieren? Een zwarte kat, Pixel.

Wat was er eerst? 
De kip of het ei?

Vogels zijn geëvolueerde dino’s, die legden al eieren, dus het ei.

Assistentengrid
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Assistentengrid

Bij welke vakken bent u assis-
tent?

Berecon 2, Betontechnologie en volgend jaar Berekening van 
Geotechnische Constructies.

Aantal jaar assistent? 1 jaar
Waarom heeft u gekozen om te 
doctoreren?

Ik had geen zin om echt al op een werf te staan en ik vond het een 
mooie overgaan naar ‘gaan werken’.

Wat is uw grootste                     
verwezenlijking?

18/20 voor mijn thesis. Nog maar een jaar bezig als assistent, dus nog 
niet zo veel verwezenlijkt, wel al een opstelling gemaakt waarmee 
eenvoudig de verpompbaarheid van beton geschat kan worden.

Slimste/domste                           
studentenuitspraak?

“Hoe zet je dat om naar procent?” (in Betontechnologie)

Favoriete film? De Aristokatten

Hobby’s? Films bekijken en sporten (BBB en fitness)
Favoriete drank? Bombay Bramble (zoete gin)
Voor welk vak was u gebuisd? Eerst heb ik industrieel gedaan, van de vakken bij burgerlijk was ik 

gebuisd voor Berecon 1, Geotechniek, en het wiskundevak uit het 
schakeljaar.

Favoriete vak? Risicoanalyse
Welke vraag komt zeker op het 
examen?

Voor Betontechnologie: zelfde oefening als altijd!

Favoriete formule Ik vind geen enkele formule mooi.

Favoriete café The Zone (goeie herinneringen)
Huisdieren? Een dikke, roste kat, Louis.
Wat was er eerst? De kip of 
het ei?

De kip.

Jolien Van Der Putten

Assistentengrid

Bij welke vakken bent u assis-
tent?

Ingenieursproject 1, Inleiding tot de Draagsystemen 
(Architectuur), Ruimtelijke Constructies

Aantal jaar assistent? 2 jaar

Waarom heeft u gekozen om te 
doctoreren?

Omdat ik de kans gekregen heb. Het spreekt mij ook aan om 
onderzoek te doen, om bezig te zijn met ‘iets dat er nog niet 
is’.

Wat is uw grootste                     
verwezenlijking?

Organisatie van galabal met 4150 personen (Moeder 
Gezelle).

Slimste/domste                           
studentenuitspraak?

“Hoe bereken ik het maximum van een functie?”

Favoriete film? Band Of Brothers / James Bond

Hobby’s? Voetbal, wielrennen en drummen.
Favoriete drank? Champagne en La Chouffe.
Voor welk vak was u gebuisd? Natuurkunde 1; Rivieren, kanalen en sluizen.

Favoriete vak? Wiskundige Analyse 3.

Welke vraag komt zeker op het 
examen?

Hyperstatisch systeem, evaluatie van de werkkracht in 
Finland.

Favoriete formule Golffunctie van Schrödinger.

Favoriete café The Backdoor
Huisdieren? Geen.
Wat was er eerst? De kip of het 
ei?

Het ei.

Kenny Martens
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Maar liefst 23 studenten waren vroeg uit de veren om deel te nemen aan 
het gecombineerde bezoek van Jan De Nul Group. Reeds om kwart voor 
8 verzamelden we om een drukke planning te doorlopen die zowel een 
bedrijfsbezoek als een werf omvatte. We werden ontvangen in de ruime 
inkomhal van het kantoor in Aalst waar we een eerste idee kregen van de vloot 
door de vele uitgestalde maquettes. We liepen meteen door naar de moderne 
presentatieruimte.  Als opwarmer kregen we het bedrijfsfilmpje te zien waarin 
het bedrijf en zijn activiteiten in grote lijnen werd uiteengezet. Vervolgens kreeg 
elk afdelingshoofd de kans om op hun manier ons warm te maken om in de 
toekomst voor Jan De Nul Group te kiezen. Tussen de presentaties werd een 
korte koffiepauze ingelast om de concentratie op peil te houden.

Nadat het bedrijf voldoende 
toegelicht werd, trokken we op 
ontdekkingstocht doorheen het 
kantoor. We wierpen een blik achter 
de schermen bij de tekenkamers, de 
baggersimulator en in de ateliers. 
Daar vielen menige monden open 
door de immense onderdelen van 
verschillende baggerwerktuigen. 
Over de middag werd ons een 
smakelijke lunch aangeboden.  

Deze middagpauze gaf de studenten de gelegenheid tot conversatie met de 
mensen van de HR-dienst en afdelingshoofden. We verlieten het gebouw met 
een schoudertas gevuld met informatiebrochures en een gevulde buik.

Vervolgens reden we van Aalst naar Harelbeke, waar het uitzicht van de Leie 
hertekend wordt door Jan De Nul Group. Vooraleer we de werf opgingen, kregen 
we een woordje uitleg over het project in de burelen door de projectleider. De 
werken kaderen in het Europese Seine-Scheldeproject waarbij de vaarweg tussen 
beide rivieren toegankelijk wordt gemaakt voor grotere schepen. In Harelbeke 

Bezoek Jan De Nul

zorgen de bouw van een grotere sluis en een nieuwe stuw, nieuwe kaaimuren 
en vervanging en verhoging van de Hogebrug ook voor de vernieuwing van het 
centrum. Het volledige kostenplaatje van dit veelomvattende project bedraagt 
100 miljoen euro. 

Om de nieuwe sluis en stuwen op dezelfde plaats als de huidige te construeren, 
worden eerst een tijdelijke stuw en sluis gebouwd zodat het transport op de Leie 
geen hinder ondervindt. Tijdens ons bezoek zagen we de voltooide tijdelijke 
stuwen en konden we een blik werpen op de bouwput waarin het eerste deel van 
de tijdelijke sluis zal komen. Water werd afgehouden door combiwalls die we 
ingetrild zagen worden.

Verder langs de Leie kregen we de afgewerkte landhoofden voor de Hogebrug 
te zien. De brug zelf zal ter plaatse gelast en geïnstalleerd worden en nadien via 
een ponton op zijn plaats gebracht worden. Het geluk was aan onze zijde en het 
eerste onderdeel kwam per binnenvaartschip toe.  Tot slot zagen we ook al een 
afgewerkt deel van de kaaimuren. Naast de projectleider was er ook iemand van 
recruitment aanwezig waar we al onze toekomstvragen aan kwijt konden. Rond 
zes uur kwamen we thuis aan ons geliefde Magnel. 

Bezoek Jan De Nul
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De afdelingen Bouw en Expansie van Lidl slaan de handen in elkaar om de filialen en 
distributiecentra te bouwen, verbouwen of renoveren. Jaarlijks bouwt Lidl meer dan 10 
nieuwe filialen, telkens op minder dan 6 maanden tijd, en worden meer dan 40 filialen 
vernieuwd en gerenoveerd volgens de nieuwste en modernste technologieën. Ook hun 
distributiecentra krijgen de nodige facelifts of uitbreidingen. Daarnaast neemt deze 
afdeling ook het voortouw bij projecten zoals verzwaring van het elektriciteitsnetwerk of 
veiligheidsanalyses (stabiliteit, brandveiligheid, …).

Bouwonderneming Vandenbussche NV uit Aalter is een erkende klasse 8 aannemer voor 
de bouw en renovatie van bedrijven en residentiële gebouwen. Vandenbussche is zowel 
actief in de appartementenbouw als de utiliteitsbouw(zoals culturele centra, parkings, 
zwembaden, musea, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, 
banken, kantoorgebouwen...). Vandenbussche NV is voortdurend op zoek naar 
ondernemende, verantwoordelijke en enthousiaste medewerkers. Ze dragen een 
collegiale sfeer en een duidelijke, open communicatie hoog in het vaandel. 

HR Rail werft aan voor Infrabel en NMBS. Twee bedrijven met verschillende missies, 
maar één enkel doel: het optimaal verzekeren van het vervoer per spoor. In die context 
zijn ze constant op zoek naar nieuw talent om de verschillende uitdagingen op vlak van 
mobiliteit aan te gaan. Technische innovaties, nieuwe infrastructuur, de groei van het 
nationale reizigersverkeer: er zijn meer dan genoeg belangrijke projecten. 

National Marine Dredging Company is one of the Middle East’s marine industry 
leaders. Reputed for successfully completing noteworthy projects, we pride ourselves 
in providing flexible, cost-effective and on-time solutions for our valued clients. Every 
time. We have a strong reputation for delivering high quality projects and services, in 
addition to liaising closely with shareholders to produce the best possible outcomes for 
clients, staff and the environment. Supported by an impressively large fleet of dredgers 
and support vessels, we have the professionalism and motivation to operate anywhere 
in the world, and the capability to overcome even the most challenging site conditions. 
Through our concerted initiatives over the years, we have raised the industry benchmark 
and are today a respected name in our sphere of business.

Aquafin bouwt, beheert en exploiteert de bovengemeentelijke infrastructuur voor 
rioolwaterzuivering in Vlaanderen. Vanuit de 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.

Sponsors Sponsors

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 innovatief studie-, teken- en ingenieursbureau met meer dan 25 jaar 
ervaring. Met referenties over de hele wereld kan SBE terecht gezien worden als 
een gevestigde waarde in de sector.  In de loop der jaren heeft SBE zijn diensten 
ondergebracht in 5 pijlers: waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde & infrastructuur, 
geotechniek, industriële constructies & gebouwen en elektromechanica. Iedere 
afdeling kent zijn eigen experten, project managers, ingenieurs en CAD designers. 
Dit laat het bedrijf toe om een full-service aan de klant te bieden. Het kantoor is 
gelegen in Sint-Niklaas

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.”

Mensen en schepen, dat zijn de drijvende krachten achter 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 Group is 
ook gespecialiseerd in diensten voor de offshore olie- en gasindustrie. In de civiele 
techniek is de groep één van de grootste aannemers in België.

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.

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.
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Alpha-Studieburo werd in 1978 opgericht als ingenieursbureau civiele techniek 
en stabiliteit, in hoofdzaak actief in de industriebouw en openbare werken. In de 
voorbije 15 jaren werd dit verder uitgebreid en specialiseerde het bureau zich als 
ingenieursbureau burgerlijke bouwkunde, geotechniek en milieu en tevens zijn we 
actief in de Benelux.

VK is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep die veel belang hecht 
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. Daar worden niet alleen de projecten en klanten, maar 
via interne kennisdeling ook de medewerkers beter van. Zo kan ook jij bijdragen tot 
een innovatiever en kwaliteitsvoller VK.

Voor bouwwerken in het algemeen worden alsmaar ingewikkeldere en gerichtere 
technieken toegepast, elk met hun eigen logica: duurzaamheid, brandveiligheid, 
zorg voor het milieu, onderhoudsvriendelijkheid, economie, technologische 
evoluties. Kwaliteit betekent dus zowel algemene en geactualiseerde als zeer 
gerichte deskundigheid. Hiervoor ontwikkelde SECO voor diverse vakgebieden, 
gespecialiseerde diensten.

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.

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 ?

Sponsors

IMDC is reeds 30 jaar een toonaangevend studiebureau met ongeveer 80 medewerkers, 
actief in de watersector. IMDC biedt expertise op topniveau 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.

BM Engineering beschikt over inhoudelijk sterke persoonlijkheden met voldoende 
ervaring in projecten van elke grootteorde. Dit zowel in de ontwerpfase als in de 
opvolgingsfase. Elke specialiteit wordt gerealiseerd door personen die 100% met deze 
specialiteit bezig zijn. Het bureel bezit een ruime ervaring in ontwerpen van verschillende 
gebouwen, dit voor verschillende architectenbureaus, bouwheren en besturen. Hierdoor 
kennen we de noden van moderne bouwwerken en kunnen dit overbrengen naar het 
bouwteam.

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

Reeds meer dan 120 jaar koppelt Wyckaert een dynamische en innovatieve aanpak aan 
een rijke ervaring als gevestigde waarde. Teneinde onze klanten voortdurend van dienst 
te kunnen zijn met nieuwe kennis en creatieve ideeën, worden al onze medewerkers 
op continue basis bijgeschoold. Zowel arbeiders als bedienden volgen permanent 
opleidingen waardoor ze hun vakkennis up-to-date houden. Hierdoor beheersen ze de 
meest recente uitvoeringstechnieken en materialen, wat ons toelaat een kwaliteitsvolle 
uitvoering van het bouwproces te garanderen.

Wij wensen jullie zeer veel succes met de 
examens en prettige feestdagen!
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