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Voorwoord

Poutrix is een gevestigde waarde. Wat begon bij enkele studenten, is 
nu intens verworteld in de richting bouwkunde. Hoewel de doelgroep 
even groot blijft, zal Poutrix ook dit jaar groeien. Dit jaar wordt Poutrix 
gedragen door 22 bestuursleden en medewerkers, en al bij het begin van 
het jaar was het menens: dit team stond te popelen om er in te vliegen.
 
Poutrix blijft een studentenvereniging door en voor studenten. Welnu, 
we organiseerden een recordaantal activiteiten waarbij keer op keer 
een ongeziene opkomst werd genoteerd. De start werd gegeven met 
de openingsweek en bijbehorend werfbezoek van VK  Engineering & 
Architects, we behaalden traditiegetrouw de eerste plaats op de Infobeton 
Student Contest, bezochten drie projecten van Artes, ontwikkelden onze 
sollicitatie skills met Whoohoo, we zakten af naar Nederland rond het 
thema coastal engineering, zochten een job of stage op de bouwkundebeurs, 
leerden meer over aardgas met SECO op hun werfbezoek aan de 5e LNG 
tank. We bolden uit met een avond ijshockey, zagen de alumni terug op 
de alumnidrink, het werfbezoek aan Willy Naessens en schoven aan tafel 
met DEME. En tot slot wordt alles samengevat in het ledenblad dat u nu 
in uw handen heeft: Poutrix 11.1.

Jawel, dat was in 1 semester. En wees maar zeker, het Poutrix team blijft 
op stoom. De vaste klassiekers als de Bouwling en de Poutrix Quiz blijven 
ongewijzigd op het programma staan. De laatste kan u alvast noteren in uw 
agenda: 14 maart in parochiezaal De Kring. Ook het tempo waarop onze 
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partners activiteiten organiseren blijft hoog, en maakt zo dat het tweede 
semester al voor aanvang ervan volledig gevuld is. Op het einde van het 
jaar zullen we het volledig scala, van ingenieursbureau over aannemer en 
zelf baggeraar, doorlopen hebben. Kortom, voor elk wat wils.

Tot slot staat er nog een nieuw project op de kalender, die al onze 
opgedane kennis vereist. Op 12, 13 en 14 mei staat Poutrix met een zelf 
ontworpen en zelf gemaakte betonnen kano klaar om het op te nemen 
tegen internationale teams in de Nederlandse Betonkanorace. Zo speelt 
na decennialange stilte opnieuw een Belgisch team mee in de wereld van 
de betonkanoraces.

Iedere activiteit past binnen het uitgestippelde totaalplaatje, en maakt 
van de deelnemers telkens een iets completere ingenieur. Je leert op de 
werfbezoeken bij over wat we allemaal kunnen verwezenlijken met je 
kennis, krijgt exclusieve toegang tot prestigieuze projecten en komt in 
aanraking met bouwkunde vanop de eerste rij. De uitstekende groepssfeer 
maakt iedere activiteit ook gewoon leuk. Of je nu als derde bachelor nu 
voor het eerst je veiligheidsschoenen en helm aandoet, of je je tijdens 
het schrijven van je thesis afvraagt: “wat hierna?”, Poutrix brengt je waar 
jij in de toekomst wilt staan. Als sterk uitgebouwde en professionele 
studentenvereniging openen we samen met onze partners de deur naar 
jouw droomjob: jij bent de bouwkundig ingenieur van de toekomst. Kom 
en vergezel ons in het tweede semester op onze talloze events! 
In naam van Poutrix en mezelf wens ik jullie prettige feesten toe, veel 
succes met de examens en veel leesplezier. 

Wouter Deneweth 
Voorzitter

 

DE REFERENTIE SOFTWARE VOOR STERKTEBEREKENING

SCIA nv • Industrieweg 1007 • B-3540 Herk-de-Stad • +32 13 55 17 75 • info@scia.net www.scia-campus.com

START NU
Werk vandaag al met de rekensoftware van jouw toekomstige werkgever.

Schrijf je in voor een initiatie-sessie op jouw departement!

Ga nu naar onze academische website voor:
• Gratis software met alle reken- en controle functionaliteit
• Technische documentatie voor gebruik en theoretische 

achtergonden

www.scia-campus.com

GRATIS voor STUDENTEN

• Eén handige werkomgeving voor: elke berekening en 
controle - elke constructie - elk materiaal. 

• Interne krachten, spanningen en vervormingen, 
Eurocode controles, betonwapening, staaldetails enz.

• BIM integratie met slimme linken naar CAD en eigen 
rekenbladen.

• Dé onbetwiste standaard software in de 
Benelux, dagelijks gebruikt bij studiebureaus, 
staalconstructeurs, aannemers, controlebureaus, 
overheid, architecten, … 

GRATIS STUDENT-TRAINING
Donderdag 23/02/2017 van 17.30u tot 21.00u - UGent

broodjes en certifi caat voor elke deelnemer!
Interesse? Mail naar info@poutrix.be of surf naar www.poutrix.be

AdvPoutrix2016-2.indd   2 28/11/2016   16:09:10
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Medewerker
Niet schuw van

Erasmus
studente(s)(n)

PR Tafeltennis

Wetteren Slag____Wingene OostendePers Vrijgezel!

GIT Student MoerzekeCercle Zeilen

Popeye PRTennis Voorzitter

30 30

30 30

30 30

Meulebeke Tielt1996 VolleybalsterReus Medewerker

Hoe goed kennen jullie het
Poutrixbestuur? Test het aan
de hand van de volgende vragen!

de SLIMSTE
BURGIE                      ter wereld                
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Vice-voorzitter
Toekomstige
voorzit(s)ter?

Nam reeds deel
aan 2 Poutrixreizen

Niet astronaut,
maar ______

Moeder
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Medewerker Denderhoutem

Vangt geregeld een 
zwartloper
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Venetiaans
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Won reeds 2x de 

Vagant quiz

Moeder Karin Wingene

Buisde voor
IrPro 1

Zwijndrecht

30
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Reis
Ik ben ... en ik krijg 

altijd wat ik wil.
KSA

de SLIMSTE
BURGIE                      ter wereld                
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Zo’n medewerker heeft Julie  
Van Den Steen blijkbaar nog 
nooit gezien! Hij is niet alleen 
een echte sportman, maar blijkt 
als hoofdleider van de KSA ook 
met verantwoordelijkheid om 
te kunnen gaan.

Met deze humoristische 
man van Interne wil Siska 
Schoeters wel een toerke doen 
rond de kerktoren van Kalken.

Een blessure zette een punt 
achter de topsportcarrière van 
deze Meulebeekse atletieker. 
Hij verdiepte zich dan maar in 
de financiën van Poutrix.

30

30

30

De mannelijke helft van deze 
Sint-Niklaase tweeling draagt 
als medewerker zijn steentje 
bij.

Deze Handzamenaar is 
zowel onmisbaar in de 
defensie van FC De Geite als 
voor de organisatie van de 
Poutrixreis.

30

30

30
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Welke medewerker uit Heule deelt zijn voornaam met de Sint, 
zijn achternaam is Frans voor ‘wijk’.

Aan welke Wakkense persman is de uitdrukking ‘Eind goed, al 
goed.’ ontleend? Hij is tevens de bedenker van onderstaande 
vraag.

Met deze knappe blondine probeert Poutrix de studenten naar 
de werfbezoeken te lokken. In Drongen is ze vooral bekend voor 
haar kunsten op de viool.

Deze medewerkster uit Kruishoutem is een echte dierenvriend. 
Als enige 3e  bachelor is ze uniek binnen het Poutrix bestuur.

Welke medewerker uit Wetteren verslaat je blindelings bij een 
spelletje schaken?

1
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 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

3-6-9
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Z oals elk jaar zetten we het nieuwe Poutrix werkjaar in met de 
fantastische openingsweek. Traditioneel begint deze openingsweek 
met een ontbijt, want wat kan er nu ‘s ochtends meer smaken dan 

enkele overheerlijke koffiekoeken, een warme chocomelk of een lekker 
glas fruitsap? 

Nadien volgde de openingsbarbecue waar iedereen voor een luttele vijf 
euro kon genieten van drie overheerlijke stukken vlees, een gezonde 
portie groentjes en een drankje. Ook deze keer mochten we rekenen op 
een talrijke opkomst van zo’n 150 studenten, proffen en assistenten. Net 
als voorgaande jaren was er tijdens de openingsbarbecue geen wolkje 
te bespeuren en kon iedereen genieten van een leuke middag onder 
de stralende zon. Naast het vullen van de lege magen, was er ook de 
mogelijkheid om zich volledig uit te leven tijdens de randactiviteiten. 
Dit jaar kon men immers deelnemen aan het “bubble voetbal”. Dit was 
niet alleen leuk om te doen, maar ook enorm leuk om naar te kijken. 
Daarnaast mochten de betonblokken natuurlijk niet ontbreken. Hierin 
zat geld verstopt waarmee je jezelf kon trakteren op een extra drankje. 
Bovendien kon je ook je poging wagen als sumoworstelaar. We mogen 
dus gerust weer spreken van een geslaagde editie!

De openingsweek werd dit jaar afgesloten door het openingswerfbezoek 
in samenwerking met VK Architects & Engineers. Wil je meer weten over 
het openingswerfbezoek? Lees meer op de volgende pagina’s!

Openingsweek Openingsweek
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Werfbezoek VK

H et openingswerfbezoek werd dit jaar georganiseerd door VK 
Architects and Engineers. Een bedrijf dat door de meeste 
mensen gekend is omwille van hun sterke expertise in de health 

care sector. Echter, dit jaar bewezen ze dat dit niet hun enige activiteit is. 
De bestemming was een nieuw bpost verdeelcentrum, met zijn 55 000 m² 
één van de grootste werven in België. Een industriegebouw waarbij het 
esthetische ook heel wat aandacht kreeg. Een unieke stalen spiraalvormige 
staalstructuur (foto) vormt de oprit voor de dakparking die plaats biedt 
aan maar liefst 600 auto’s. 
 
Een constante die doorheen het volledige industriegebouw werd 
doorgetrokken, is het gebruik van prefab elementen. Op die manier 
kon de ruwbouw in slechts 7 maanden afgewerkt worden. Aangezien er 
gebruik gemaakt zal worden van heftrucks en later er misschien ook her 
en der rekken geplaatst zullen worden, moest de vloer voorzien worden 
op vrij grote overlasten. Nu is het zo dat als deze louter door de vloerplaat 
zouden moeten worden opgenomen dit zou leiden tot een significante 
dikte ervan. Omwille hiervan en ook om de zettingen tot een minimum 
te reduceren is er gebruik gemaakt van een unieke funderingstechniek, 
die toch wel toekomstmuziek met zich meebrengt. In een grid van 1,8m 
op 1,8m werden micropalen met een lengte tussen de 8 en de 12m 
geïnjecteerd in de grond. Reken en tel en je kan concluderen tot welk 

  bpost verdeelcentrum

Werfbezoek VK
enorme hoeveelheid palen dit leidt. Men kan er echter tot 200 per dag 
injecteren wat qua tijd dus wel een verantwoorde keuze is. Nog een 
opmerkelijk aspect in de vloerstructuur is het gebruik van zogenaamde 
sinusvoegen. Op die manier is de schok die een heftruckbestuurder 
ondervindt door over een voeg te rijden een pak lager en dit komt ook de 
duurzaamheid van de voeg ten goede. Het is namelijk zo dat een dergelijke 
voeg er voor zorgt dat de wielen van een heftruck steeds in contact zijn 
met ofwel de ene ofwel de andere vloerplaat waardoor schade aan de voeg 
sterk gereduceerd wordt.

Naast de prefab elementen die de dragende structuur van het gebouw 
uitmaakt, is er ook een enorme staalstructuur aanwezig in het gebouw die 
dan ondersteuning zal bieden aan de nodige machines. Op deze manier 
zagen de studenten heel wat van hun theoretische vakken gerealiseerd in 
praktijk, wat uiteindelijk ook het hoofddoel is van Poutrix.

Op het einde werden we ook nog voorzien van een zeer welkom hapje 
en een drankje. Kortom, een zeer gevarieerd en geslaagd werfbezoek, 
waarvoor dank aan VK Group.

06
 O

K
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Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba 
Alfons Braeckmanlaan 233   |   B-9040 Gent (Sint-Amandsberg) 
T +32 (0)9 210 55 20   |   F +32 (0)9 230 69 68   |   info@norbertprovoost.be   |   www.norbertprovoost.be 

Afgelopen zomer was ik stagiair op het studiebureau van BESIX. Het was 
mijn taak om een wave calculator te maken in VBA, de programmeertaal 
van Excel. De input voor de calculator bestaat o.a. uit de golfhoogte en 
-periode, diverse omgevingsinvloeden en de geometrie van een jetty. Het 
doel is om daarmee de maximale golfbelasting op een jetty te bepalen. De 
uitdaging zat hem vooral in het bepalen van het golfprofiel in ondiepe 
wateren, waarvoor een 40ste orde Fourier-benadering werd gebruikt. Ik 
heb er zowaar mijn Analyse-cursussen voor moeten bovenhalen ... 

Naast de toch wel vrij theoretische ontwikkeling van de calculator, kreeg ik 
ook de kans om ontwerpberekeningen in SCIA uit te voeren en meetings 
bij te wonen. Deze meetings waren doorgaans in het Frans of het Engels, 
waardoor mijn stage ook een goede taaltraining bleek. Daarbovenop had 
ik het geluk om de immer grapjesmakende Toby als begeleider te hebben, 
waardoor ik me ook goed heb kunnen amuseren tijdens de werkuren. 
Kortom, mijn stage was een zeer leerrijke en amusante ervaring!

TitelStages

Michiel Dhont

1e Master, Construction Design
BESIX
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Stages

Deze zomer volgde ik een stage bij Artes-Depret, een van de grootste 
speler onder de bouwkundige aannemers in Belgie. 

Artes-Depret is deel van Artes Group en focust zich vooral op projecten 
in West- en Oost-Vlaanderen. Ikzelf liep stage bij de herinrichting 
van het op- en afrittencomplex in Aalter, een drie jaar durend project 
waarin zowel burgerlijke bouwkunde als wegenbouw aan te pas komen. 
Mijn doel was om beter te weten te komen wat het precies inhoudt om 
werfleider of projectleider van dergelijke werf te zijn. Ik heb dan ook alle 
facetten van de job mogen uitoefenen. Dit ging van klein rekenwerk en 
materiaalkeuze op het bureau tot controleren van wapening en beton 
op de werf zelf. De laatste week kreeg ik de verantwoordelijkheid over 
een damplankenproject. Een tijdelijke brugconstructie moest gebouwd 
worden, waarvan de landhoofden gevormd werden door damplanken. 
Ikzelf was het eerste aanspreekpunt voor de arbeiders bij deze opdracht. 
Daarnaast moest ik ook hoogtemetingen uitvoeren ter controle. 

Kortom is dit zeker een aan te bevelen stage. Ik heb er veel geleerd, zowel 
binnen op kantoor als buiten op de werf. Ik weet zeker dat ik nog de 
vruchten zal plukken van de praktische kennis die ik heb opgedaan.

Sander Kimpe

2e Master, Construction Design
Artes-Depret

Stages

Na een verkennend gesprek gedurende het academiejaar begon ik vorige 
zomer aan mijn stage bij VK Architects  and  Engineers.  

VK  is  een  Belgisch  studiebureau  met  vier  vestigingen in  België  en  
twee  in Vietnam. Mijn stage vond plaats in het kantoor te Merelbeke. Ik 
kan zeggen dat het zeker en vast een aanrader is. Vanaf dag één werk je 
mee in het bedrijf aan allerhande projecten. In totaal heb ik meegewerkt 
aan de stabiliteitsstudie van een zestal projecten. Natuurlijk word je niet 
onmiddellijk voor  de  leeuwen  geworpen.  Een  goede  begeleiding  is  
zeker  en  vast  aanwezig  en met  allerhande vragen  kan  je  steeds  terecht  
bij  de  collega’s  op  het  kantoor.  De  projecten  waaraan  ik  meewerkte 
waren   zeer   uiteenlopend,   wat   tegelijk plezant   en   zeer   leerrijk   
was.   Naast   de   traditionele wapeningsberekeningen,  lastendalingen,  
doorbuigingscontroles,  voorspanberekeningen,  ...  heb  ik ook  enkele  
werfvergaderingen  en  werfopvolgingen  mogen  bijwonen.  Ook  heb  ik  
een  vergadering over staalvezelvloeren bijgewoond.

Kortom, een aanrader voor iedere toekomstige burgerlijk ingenieur. 

Sven Snauwaert

2e Master, Construction Design
VK Architects & Engineers
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Concrete Day

W e verzamelden rond 9u45 in het Sint-Pietersstation om onze 
tocht richting de hoogmis van het beton anno 2016 aan te 
vatten. Dit jaar waren we met 18 enthousiastelingen, een 

verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! Buiten een verstrooide vogel 
die bijna zijn rugzak vergat op de trein, verliep alles volgens schema.  
We arriveerden dus ruim op tijd in het Constant Vanden Stock Stadion, 
waardoor er nog tijd was om de grasmat eens van dichtbij te inspecteren.

We begonnen de namiddag met een broodjeslunch. Hierna was er tijd 
om de meer dan 25 standjes, waaronder ook ons eigenste Labo Magnel, 
te bezoeken. De standjes gingen van bedrijven die kalk produceren, over 
controlebedrijven, naar rekensoftwarebedrijven: allen waren ze op een 
of andere manier gelinkt aan beton. Om 13u30 volgde dan de officiële 
verwelkoming door de voorzitter, oftewel le président op z’n Frans, prof. 
Luc Taerwe. 

Tijdens de openingsspeech, waarin Prof. Taerwe succesvolle 
betonprojecten uit het heden en het verleden aanhaalde, nam de spanning 
geleidelijk aan toe. We kwamen immers stilaan dichter bij het moment 
waarvoor we écht naar Brussel waren afgezakt: de Infobeton Concrete 
Contest. We hadden na onze vele overwinningen in de voorbije edities 
dan ook onze eer hoog te houden. Elk jaar is er een andere opdracht. Dit 
jaar was het de bedoeling om een zo’n licht mogelijk balkje te ontwerpen, 
die toch kon weerstaan aan een last van 6 kN op een driepuntsbuigproef. 
De wedstrijd bestond uit twee ronden waarin elk team telkens een van 
hun balkjes inzette. De proefstukken werden eerst gewogen en vervolgens 
door de teams zelf op de testbank geplaatst. Onze Waalse collega’s maakten 
geen al te beste beurt met een ongunstige I-ligger als ontwerp. Hun 
ontwerp bleek veel te zwaar. De Brusselse universiteit stuurde voor het 
tweede jaar op rij de gebroeders Masy in de arena. Hoewel hun ontwerp 

vrij goed geoptimaliseerd leek, bleken ze niet aan de vereiste 6 kN te 
komen: ook zij vielen af. 

Het bleek dus dat de Gentse industriële ingenieurs onze grootste 
concurrenten zouden worden. Ze hadden immers een geoptimaliseerde 
vakwerkboog van 2,3 kg uitgewerkt. Toch woog hun ontwerp nog een 
stuk meer dan ons licht balkje van 1,4 kg. Het was echter afwachten of 
ons balkje tweemaal de vereiste 6 kN zou halen. De eerste maal werd 6,4 
kN gehaald, oef! Het testen van het tweede balkje – met de natuurlijke 
spreiding op de sterkte-eigenschappen van beton indachtig - was dan 
ook een ware thriller. Gelukkig was Gauss ons gunstig gezind, hij liet ons 
uitkomen aan de goeie kant van zijn curve: 7,8 kN! Zo namen we voor het 
tweede jaar op rij de eerste prijs mee naar huis. 

Bij het maken van de winnende balkjes werden we geholpen door Tommy, 
Tom, Peter en Marc die werken in het labo. Verder werd onze overwinning 
in grote mate mogelijk gemaakt door het gebruik van hogesterktebeton. 
Hiervoor hebben we kunnen rekenen op Jeroen en Jonas, die met hun 
spin-off bedrijf Dils&Mander actief zijn in Labo Magnel. Merci! 

We kijken al uit naar volgend jaar, benieuwd of we de hattrick kunnen 
volmaken!

Concrete Day 13
 O

K
T
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TitelWerfbezoek Artes

N aar jaarlijkse gewoonte gaf Artes Group ook dit jaar een 
werfbezoek. Deze keer was het Artes-Depret die de namiddag 
van 18 oktober voor ons organiseerde.

Eenmaal de bus op, was de sfeer reeds aanwezig. Iedereen was benieuwd 
naar de eerste werf in Aalter, vermits deze toch van enige omvang is en 
het toch geen doordeweeks project is. In Aalter wordt namelijk het op- en 
afrittencomplex van de E40 heraangelegd, samen met het onderliggende 
knooppunt, bestaande uit regionale N-wegen. Het is een werf die zowel 
burgerlijke bouwkunde, zoals fietserstunnel en bruggen, als wegenbouw 
bevat.

Aangekomen op de werf, kregen we eerst een bedrijfspresentatie van 
Artes Group. De structuur binnen het bedrijf werd uitgelegd en enkele 
referenties werden getoond. Het regende werkelijk oude wijven buiten. 
Toch hield dit de burgies niet tegen om de werf te gaan verkennen. Sinds 
het begin van het project tot nu, werd er aan de zuidelijke kant van de 
autosnelweg gewerkt. Er werd al een eerste rotonde aangelegd op de weg 
van Aalter naar Tielt en ook de rotonde op de weg naar Deinze was onder 
constructie. Onder deze rotondes zit er een enorme betonnen pompput, 
bedoeld om regen- en grondwater van de naburige omgeving weg te 
pompen naar de daarvoor bestemde reservoirs. Doorheen de pompputten 
loopt er een fietstunnel. In het ganse project worden de fietspaden zo 
veel mogelijk afgeschermd van de autowegen, onder andere met open en 
gesloten tunnels.

De bestaande bruggen van de autosnelweg moeten vernieuwd worden. 
Hiervoor is het nodig dat het verkeer op de autosnelweg op tijdelijke 
rijstroken, met dus ook tijdelijke bruggen, kan rijden. Deze bevinden zich 
net naast de bestaande autosnelweg. De tijdelijke brugconstructies waren 
net geplaatst op het moment van ons bezoek.

Na de rondleiding op de werf, de bedanking en de schoenenwissel, konden 
we terug de bus op. Dit keer richting Brugge. Daar is Artes-Depret bezig 
met het bouwen van een nieuwe campus voor de KU Leuven. Het gebouw 
bestaat hoofdzakelijk uit beton en prefab gevelelementen. Tijdens de 
rondleiding in het gebouw waren de HVAC-voorzieningen nog zichtbaar. 
Indrukwekkend hoeveel hiervoor voorzien moet worden in gebouwen 
met een sterk humanitaire bezetting.

Na het bezoek aan het toekomstige KULAB-gebouw, maakten we de 
doorsteek naar de Boeveriepoort, die op enkele minuten stappen ligt. 
Hier werd onder de rijweg in recordtijd een tunnel aangelegd. Deze werd 
niet geboord, waardoor het verkeer tijdelijk geen gebruik kon maken van 
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Werfbezoek Artes

een van de belangrijkste invalswegen van Brugge, wat een grote tijdsdruk 
met zich meebrengt. Verderop werd er gebouwd aan een fietstunnel 
onder de treinsporen. Door de bovenliggende treinsporen is er bijna 
geen verzakking toegelaten. Daardoor werd er gekozen om buizen naast 
elkaar te boren om ze de tunnelwand te vormen. Binnenin wordt de 
tunnelomtrek vervaardigd uit prefab betonelementen. Door de beperkte 
plaats aan het uiteinde van de tunnel moeten de prefab-elementen in een 
correcte volgorde liggen om overtollig verplaatsen te vermijden.

Desondanks het erbarmelijke weer, hadden de burgies terug genoeg kennis 
opgedaan. We stapten voldaan de bus op richting de Magnel, nagenietend 
van de leuke dag. Bij deze willen we Artes nogmaals bedanken voor de 
fijne werfbezoeken!

Creatieve spoorwegtechnologie
De 3,2 km lange spoorbypass in Mechelen illustreert perfect waar TUC RAIL 
voor staat. Het ingenieurs- en projectmanagementbureau staat in voor ontwerp, 
studie en beheer van dit indrukwekkende project in opdracht van Infrabel, de 
infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet. 

TUC RAIL staat voor flexibiliteit, technische expertise en 
creatieve oplossingen. Kortom, wat betreft technologische 
creativiteit voor duurzame mobiliteit is TUC RAIL al bijna 25 
jaar lang toonaangevend en baanbrekend tegelijk. 

www.tucrail.be - jobs@tucrail.be

 Spoorbypass in Mechelen

Deze troeven willen we telkens weer toetsen 
aan nieuwe uitdagingen in België en in het 
buitenland. We zijn overtuigd van de 
essentiële rol die spoortechnologie zal 
spelen in toekomstige mobiliteitsprojecten.
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Dit jaar organiseerde Poutrix voor de eerste maal een workshop 
in samenwerking met Whoohoo omtrent het schrijven van een 
CV, het beheren van een LinkedIn profiel, het voeren van een goed 
sollicitatiegesprek… Deze interactieve trainingssessie was zeer interessant 
en tevens een goede voorbereiding voor de bouwkundebeurs. 

De avond startte met een kleine introductie over het bedrijf zelf waarna er 
dieper werd ingegaan op de weg die wij als ingenieurs afleggen. Er werden 
een aantal tips en tricks gegeven over de inhoud en het opstellen van een 
goed CV. Naast je offline profiel, werden ook online profielen besproken.

Meer praktische zaken kwamen ook aan bod, zoals informatie over de 
contract- en loonvoorstellen en bouwprofielen. Tijdens het tweede deel van 
de workshop kon je persoonlijke feedback krijgen op je CV en LinkedIn 
profiel. Deze waren op voorhand reeds gelezen zodat je aanpassingen kon 
maken tijdens de sessie. De avond werd gezellig afgesloten met een hapje 
en een drankje.

Whoohoo
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GEOTECHNIEK
FUNDERINGSADVIES  ·  INJECTIES  ·  BORINGEN  ·  LABOPROEVEN 

BOUWPUTADVIES  ·  BEMALINGEN  ·  MONITORING  ·  SONDERINGEN

BIJZONDERE TECHNIEKEN:  
PRESSIOMETRIE  ·  DILATOMETERPROEVEN  ·  AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN 

ABO-Group is een beursgenoteerd geheel van consulting, engineering, testing & monitoring  
bedrijven, actief op vlak van bodem, milieu, geotechniek en energie en dit zowel in haar drie 

thuislanden België, Nederland en Frankrijk, als op de internationale markt.

        -GROUP
ENVIRONMENT

GENT (HOOFDKANTOOR)  ·  ANTWERPEN  ·  BRUSSEL   ·  HASSELT  ·  NAMEN
INFO@ABO-GROUP.EU  ·  WWW.ABO-GROUP.EU
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Spelletjes

Sudoku

Binero

WIL JIJ DE TOEKOMST MEE VORMGEVEN?
Dan is Sweco Belgium je first choice employer! 
Samen met onze klanten werken we 
hoogstaande engineeringprojecten uit en 
gebruiken we onze expertise om de steden en 
gemeenschappen van morgen te ontwerpen.
 
Sweco is het meest toonaangevende ingenieurs-, 
advies- en ontwerpbureau van Europa en blijft de 
evolutie steeds één stap voor. Wij zijn de 
referentie op de Belgische markt dankzij onze 
800 gemotiveerde en getalenteerde collega’s. 

Als nieuwe Sweco-medewerker kom je terecht in 
een uitdagende werkomgeving en krijg je de 
kans om aan spraakmakende, gevarieerde 
projecten mee te werken.

Solliciteer nu via www.swecobelgium.be

A FIRM GRIP  
ON THE FUTURE

Wij zoeken o.a.  Junior Engineers  Bouwkunde  Elektromechanica  Elektrotechniek
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Coastal Engineering Day

O p maandag 7 november vertrokken we met een 40 tal studenten 
naar Nederland. Deze dag was gepland in samenwerking met 
Professor Troch voor het vak ‘Coastal Engineering’. Eerst stond 

er een bezoek aan de hydraulische laboratoria van TU Delft op het 
programma en ’s middags reden we naar de Maeslantkering.

Na een korte busrit aangekomen in Delft kregen we eerst een presentatie 
over de huidige activiteiten van de vakgroep ‘Hydraulic Engineering’. Dit 
ging van het bestuderen van de poreuze structuur van de stenen bedekking 
als biotoop voor kreeftenn tot een zichzelf ontvouwende structuur ter 
defensie van tsunami’s. Het mechanisme bij dit laatste bestaat uit een 
drijvend gedeelte verbonden met een geweven membraan dat verankerd 
is in de grond. Zo zouden golven tot 16m de toegang tot het vaste land 
verhinderd worden.

Na de broodjeslunch kregen we een rondleiding in het hydraulische 
laboratorium van de vakgroep. Zo was er een student bezig met het fysisch 
modelleren van de invloed van zeegras op golfenergie dissipatie. Hiervoor 
had hij de grote golf goot ter beschikking voor zijn testprogramma. 
Ook was er een circulaire golf goot, deze heeft het voordeel dat ze ook 
stromingen kan meenemen in het modelleren.

Na de middag zetten we koers richting de Hoek van Holland waar de 
Maeslantkering als sluitstuk van de Deltawerken in 1997 in gebruik 
werd genomen. Deze stormvloedkering bestaat uit twee sectordeuren 
met armen iets langer dan de Eiffeltoren. Bij een waterpeil boven 3m 
NAP in Rotterdam of boven 2,9m  in Dordrecht treedt het BOS (Beslis 
en Ondersteunend Systeem) automatisch in werking. De hydraulische 
motoren worden aangestuurd om de twee deuren te positioneren. Eens 
in positie worden de ballasttanks gevuld met water zodat een massieve 
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barrière ontstaat. Deze moet dan het Nederlandse volk bescherming 
bieden tegen stormvloeden zodat een situatie als deze van in 1953 kan 
vermeden worden. Na een bezoek aan het informatiecentrum naast 
de kering, kregen we ook een rondleiding langs de kering zelf. Deze 
was uiteraard in open positie. Sinds de opening heeft ze dan ook nog 
maar één sluiting in stormcondities achter de rug. Om de werking te 
garanderen wordt elk jaar begin oktober (start van het stormseizoen) een 
functioneringssluiting georganiseerd. Wij bleven niet wachten tot deze 
van 2017 en vertrokken terug naar het Belgenland.

Coastal Engineering Day
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Labo Hydraulica
TU Delft

Maeslantkering
Hoek van Holland
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Bouwkundebeurs

W oensdag 9 november was een dag waar in heel de wereld naar 
werd uitgekeken. Niet alleen werd op die dag een nieuwe 
president gekozen in de Verenigde Staten, het was ook weer 

tijd voor de jaarlijkse Poutrix Bouwkundebeurs!

Voor de achtste keer al organiseerden we onze job- en stagebeurs, nu voor 
de derde maal op rij in het ICC Gent. Het concept bleef na de voorbije 
succesvolle edities ongewijzigd: de masterstudenten Bouwkunde loslaten 
op de bedrijfsvertegenwoordigers, en hopelijk zo de job of stage van hun 
dromen ontdekken! Maar liefst 25 bedrijven waren dit jaar aanwezig, wat 
betekent dat we een recordeditie achter de rug hebben. Zowel aannemers 
als studiebureaus stonden klaar om de studenten te ontvangen, en al hun 
vragen te beantwoorden.

We begonnen de avond traditiegetrouw met een verwelkoming door onze 
voorzitter en vice-voorzitter: Wouter en Robbe. Nadien werd een lange 
periode van gissen en onzekerheid afgesloten, de bestemming van onze 
jaarreis werd namelijk bekendgemaakt! Eind maart reizen we af naar 
Chicago en Montréal, het belooft alweer een onvergetelijke ervaring te 
worden.

Alle bedrijven hadden HR-managers en ingenieurs gestuurd om de 
Gentse bouwkundestudent warm te maken om voor hen te kiezen. Zo 
konden zowel vragen over bijvoorbeeld de sollicitatieprocedure, als 
werkgerelateerde vragen beantwoord worden. 

Iedereen kon ook genieten van het walking dinner. Panini’s, pompoensoep, 
burgers en een verrukkelijk dessertenbuffet versterkten de innerlijke 
mens, en maakten de gesprekken nog wat informeler en gemoedelijker.
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Bouwkundebeurs

Hopelijk heeft iedereen een fijne avond gehad, en de bedrijvenwereld weer 
wat beter leren kennen. We willen graag alle aanwezigen en medewerkers 
bedanken om van deze bouwkundebeurs weer een topeditie te maken!

En aan alle studenten: veel succes in de zoektocht naar een job of stage!
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IAESTE

The best decision
was the one I was afraid to make. 

After hearing stories about the IAESTE internships, I was curious about 
the destinations they would offer during the summer of 2016. Once I 
went through the list of available internships somewhere in January, my 
mind was fixed on the internship in the USA. Without really knowing 
what I was getting myself into, I started writing a motivation letter. Since 
I dreamed of visiting the biggest cities in the world, finding motivation 
to head for New York City was no problem and I was able to convince 
IAESTE that I was the suitable candidate for this job. I have to admit, I 
only realised the impact of an IAESTE internship after my application was 
accepted. 

Wouter Vantornout

2nd Master, Construction Design
IAESTE internship, summer 2016

IAESTE USA gathered in Philadelphia 
at the 2nd street festival

IAESTE

First of all, travelling to the USA -and especially working there- requires a 
lot of administration. After weeks of preparation, filling in questionnaires, 
sending mails back and forth and calling with the responsible people in 
the USA, I received my J1 visa two weeks before I had to leave Belgium. 
Applying for this J1 visa was a very educational experience in itself, and 
the adventure had not even started. 

After contacting the president of Lightweight Design and Manufacturing, 
I found out that they were very willing to help in finding lodging and 
providing me information about the travel to Allentown. After a 20-hour 
travel from Ghent to Allentown, I was pleased to find out that they rented 
a room for me at Muhlenberg College. Muhlenberg offered their rooms to 
interning students in Allentown, which made it easier to meet local people. 
You have to know that IAESTE USA is only a small organisation with 
few interning students in the USA, making the experience different from 
other countries. Due to the fact that the USA is so vast, it is much more 
difficult to organise events in order to gather IAESTE interns. Personally, 
I did not see this as a disadvantage since this obliged me to meet the 
locals. This made the experience of working abroad more realistic. After 
my ‘luxury’ stay in Muhlenberg College, I even lived for two weeks in a 
house between artists, in a crappy neighbourhood of Allentown. In fact, 
I realised that it does not matter where you live or with who you live, it is 
all about opening up to new cultures and new people. Once you are able 
to do that, you will fit in everywhere and your experience will get a boost. 
All the people I lived with were very helpful, independent of who they 
were, what they did or where they lived. They helped me through this 
awesome adventure and made sure that I enjoyed it as much as possible. 
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IAESTE

 
Choosing for an IAESTE internship was enriching on three different 
levels. First, you get the chance to work in a company with people who 
are far more experienced than you are. It gives you the opportunity to get 
out of your comfort zone that is shaped by the auditoria of the University 
of Ghent. For me, this meant that I could work with a company that had a 
lot of experience in designing tensile membrane structures. This is a very 
small market in which only few firms are active what makes the knowledge 
about these structures very rare. You never know when this knowledge 
can be of use in your further career.  Second, working and living in a 
foreign country requires that you open up to new cultures and habits. I 
left Belgium with the idea that living in the USA was not that different 
from living in Belgium; I returned to Belgium with the idea that nothing 
in the USA is the same as in Belgium. People live in different ways, have 
different ideas and eat different things. At first this made me miss home. 
During the first week I was fixed on my ‘Belgian’ ideas and I thought I 
would never fit in. But the longer I was there, the more people I met, and 
the more I opened up to their culture. This made me realise that traveling 
is about opening up to other people and other cultures; only then you will 
be able to see the true nature of a country and its inhabitants. The more I 
opened up for this beautiful country, the more I started to feel the need of 

Playing golf with my roommate on a 
friday evening after work

IAESTE

discovering it. All my weekends filled up without any problem. I had the 
chance to travel to cities as Philadelphia, Washington DC and New York 
City. Besides, people at the company I worked for were very happy to take 
me hiking or rafting during the weekends, or invited me for happy hours 
after work. Third, and maybe most importantly, traveling alone gives you 
the opportunity to think about your life. When you are in Belgium, in 
your comfort zone, everything seems normal and good as it is. But getting 
out of this known environment gives you the chance to discover yourself. 
You realise what ‘home’ means. You have the chance to think about your 
career.

I could possibly write a book about this amazing experience. I could tell 
tons of stories about how much I learned as an engineer and as a person. 
I could tell you about my crazy weekends. I could tell you about the most 
beautiful sunset I have ever seen or about that one beer that was too 
much. But I think the main conclusion of my IAESTE experience is that 
everyone has to experience this adventure himself. I am sure you would 
love to hear all my stories; but creating these stories yourself, during your 
own IAESTE internship will be so much better. 

My brother and I; visiting NYC
before heading back home
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Werfbezoek SECO

O p maandag 14 november nodigde SECO ons uit voor een 
werfbezoek in de haven van Zeebrugge. Om de competitiviteit 
te blijven garanderen, wordt de capaciteit van de LNG-terminal 

uitgebreid. Een vijfde opslagtank, met een grootte van maar liefst 180 
000 m³ en daarmee één van de grootste in zijn soort, bevindt zich in  de 
constructiefase.

In zo’n LNG-terminal zijn er hoge eisen omtrent de veiligheid. Naast het 
inchecken van elk individu bij de toegang van het terrein, dient de kwaliteit 
van de opslagtanks natuurlijk van de hoogste aard te zijn. Daarom is het 
geen overbodige luxe om een beroep te doen op het controlebureau Seco. 
Bij aankomst op de werf kregen we eerst een presentatie over het doel en 
de activiteiten van het bedrijf door prof. Bert Marynissen, voor iedereen 
wel een bekende van het vakoverschrijdend project. Vervolgens werd  
door middel van een filmpje een virtuele tour door de terminal gegeven.

Hierna werd de indrukwekkende werf bezocht. De tank, met een diameter 
van maar liefst 100 m, wordt met behulp van klimbekisting gerealiseerd. 
Omwille van veiligheidsredenen wordt hier maar één torenkraan 
gebruikt, in plaats van de drie gebruikelijke, wat voor extra moeilijkheden 

Zeebrugge 
LNG Terminal

Werfbezoek SECO
zorgt. Een andere uitdaging, uniek aan ons land, is de eis op de maximale 
toegelaten  hoogte boven het maaiveld. Hierdoor dient de tank op een 
diepte van ruim 20 meter te worden gebouwd, wat voor een immense 
bouwput en bijhorende drainage zorgt.

Om de tank van een koepeldak te voorzien, wordt een stalen bekisting 
gemaakt binnenin de reeds opgetrokken wanden. Speciaal aan dit project, 
is de manier waarop deze op de juiste hoogte gebracht wordt voor het 
storten. Dit gebeurt immers met behulp van luchtdruk, een sterkt staaltje 
ingenieurswerk!

Als afsluiter kregen we nog een broodjesmaaltijd, met de mogelijkheid om 
een informele babbel te slaan met de aanwezige ingenieurs. Dit was zeker 
één van de indrukwekkendste werfbezoeken in België, bedankt Seco!
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Tom Van Alboom - alumnus 2011

Burgerlijk ingenieur bouwkunde
major constructieontwerp

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zoekt pas afgestudeerde 
ingenieurs

“Vier jaar geleden begon ik bij AWV als coördinator investeringen. Binnenkort ga ik in één 
van de provinciale afdelingen aan de slag als projectingenieur infrastructuurprojecten. 
De investeringsprojecten die ik al opvolgde ga ik nu coördineren op het terrein zelf.
Dankzij het gevarieerde takenpakket van AWV als wegbeheerder en de ßexibiliteit die zij 
biedt als werkgever, kan je als ingenieur een hele variatie aan functies invullen.”

AWV heeft werk genoeg de komende jaren. Daarom zijn wij op zoek naar pas afgestudeerde 
ingenieurs, in diverse afstudeerrichtingen. We ontwikkelden een traineeprogramma om 
werkervaring op maat aan te bieden.

Als trainee bij AWV krijg je 1,5 jaar de kans om een eerste werkervaring op te doen en te 
proeven van alle aspecten die wij te bieden hebben. Na 1,5 jaar maak je de keuze waar je je 
carrière binnen AWV wilt verder zetten.

Ontdek ons traineeprogramma vanaf 2017 op de jobbeurs in Gent.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een onderdeel van de 
Vlaamse Overheid dat instaat voor het beheer van ca. 7000 km gewest- en 
autosnelwegen en ruim 6700 km Þetspaden.
Er werken zo’n 1400 collega’s mee aan de verschillende boeiende uitdagingen.

Meer info: www.wegenenverkeer.be

Net zoals vorig jaar gingen we ook dit jaar ijshockeyen in het Kristallijn. 
Deze activiteit viel op dezelfde dag als het werfbezoek aan SECO, maar 
dat weerhield duidelijk niemand om zich in te schrijven voor deze gratis 
activiteit. 

Met 24 sportievelingen gingen we de ijsbaan op, waar we wedstrijdjes 
speelden in ploegen van 8. Aangezien sommigen vorig jaar al wat ervaring 
opgedaan hadden, lag het niveau dit jaar iets hoger.

Na het ijshockeyen werd iedereen nog getrakteerd op een drankje om te 
bekomen van de geleverde inspanningen. Een activiteit die zeker voor 
herhaling vatbaar is!

IJshockey 14
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T er opfrissing voor de 
lezers die deze twee 
sloebers van de Magnel 

nog niet kennen: Guus en Edwin 
zijn   eerste   masterstudenten  
bouwkunde.  Guus  is  een  warm  
gewalste,  geribde   staalstaaf.  Als 
diameter  120mm  onnuttig  in  de  
bouwsector  stuurden  zijn  ouders  
hem  naar  school.  Reeds  in  de 
kleuterklas werd Guus zijn vernuft 
opgemerkt door de kleuterjuf. Toen 
loste hij een instabiliteitsprobleem  
van het  poppenhuis  op  door  
de  vergelijkingen  voor “lateral  
torsional  buckling”  op  te  stellen. 
Edwin, de trouwe kompaan van 
Guus, is een testkubus C30/37. 
Eigenzinnig als hij is, liet hij een 
job in de drukproevensector links 
liggen om te gaan studeren.

Zoals velen onder ons hadden ook 
Guus en Edwin examens in de 
maand juni. Hun harde inzet werd 
beloond met de nodige punten en 
er stond dus een mooie vakantie 

voor de boeg. Nog niets gepland 
keken  Guus  en  Edwin  naar  
wat  er  zoal  te  doen  was  in  de  
zomervakantie.  Eén  activiteit  in  
het bijzonder trok hun aandacht: 
de Olympische Spelen!

Ze schreven  zich elk in voor een 
discipline. Het  begin van alweer 
een spannend avontuur! Met  nog 
een  maand  voor  de  start  van  
de  Spelen  hadden  ze  nog  even  
de  tijd  om  zich  grondig  voor  te 
bereiden. Edwin ging elke morgen 
lopen om zijn bierbuikje eraf te 
krijgen. Zo daalde zijn W/C factor 
van  een  zwaar  verzadigde  0,7  
naar  het  meer  optimale  0,3.  Guus 
focusseerde  zich  meer  op  het 
bekijken  van  YouTube  tutorials  
om  zich  meester  te  maken  van  
de  verschillende  strategieën  en 
technieken die bij het sporten 
allemaal komen kijken.

Toen was  het  zover,  de  Olympische  
Spelen waren begonnen!  De  
aandachtige  kijker  heeft  Guus  
en Edwin  waarschijnlijk  niet  

The Battle of Rio
De avonturen van Guus & Edwin

door (tvervaet)

Titelopgemerkt  bij de  parade  van  
de  openingsceremonie. Logisch,  
want  Guus en  Edwin  lieten  zich  
als  volleerde  professionals  niet  
in met  dit  publicitaire  gedoe.  
Eten,  drinken, trainen en een 
goede nachtrust, dat was het enige 
wat hen bezig hield.

Op   dag   3   kwam    Edwin   al   
in   actie   bij   het zwemmen.   
Hij   had   zich   ingeschreven   
voor   de 200m  vlinderslag.  In  
een  tijd  van  2:07.05  ging  hij 
echter  roemloos  onderuit  in  de  
reeksen.  Ach  ja  .. hij  stond  toch  
mee  op  de  foto.  Eerst  had  hij  
het moeilijk om de teleurstelling 
te verwerken. Al dat harde  werk...  
En  dan  plots  is  alles  voorbij  in  
iets meer  dan  2  minuten.  De  
beelden  geanalyseerd besloot hij 

om zich voor de Spelen van 2020 
in te schrijven  voor  de  kortere  
afstand  van  de  100m vlinderslag.  
Daar  komt  zijn  explosiviteit  als  
kort geblokte kubus beter tot zijn 
recht.

Enkele  dagen  later  kon  Edwin  
wel  gaan  supporteren  voor  zijn  
vriend  Guus  die  meedeed  aan  het 
polsstokspringen. De bedoeling 
hierbij is dat de kinetische energie 
van de aanloop wordt omgezet 
naar  spanningsenergie   van  de  
staaf.  Deze   energie  dient  dan  
een  mens  zo  hoog  mogelijk  te 
katapulteren over een andere lat 
die de hoogte aangeeft. Het komt 
erop aan de mens op het juiste 
moment  los  te  laten  zodat  deze  
de  lat  niet  raakt.  Guus  kreeg  
de  Fransman  Renaud  Lavillenie,  
de gewezen Olympisch kampioen 
van Londen,  toegewezen 
als katapulteerpartner. Guus 
kwalificeerde zich met gemak 
door net als 8 andere staven zijn 
partner over 5m70 te werpen. 
Opmerkelijk was dat Guus    de    
enige    staalstaaf    was    tussen    
al    die    andere carbonstokken.  In  
de  finale  kwam  de  stok  Brutus  
met  zijn Braziliaanse  partner  
Braz  da  Silva  verrassend  sterk  
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uit  dehoek.  Aangemoedigd door 
het  thuispubliek wierp  Brutus  in 
zijn  tweede  poging  Braz  da  Silva  
over  6,03m.  Na  2  falingen op   
deze   hoogte   en   het   uitgejouw   
van   het   Braziliaanse publiek  
nam  de  druk  toe  voor  Guus.  

Hij  moest  Lavillenie  nu over    
6m08    werpen    om    Olympisch    
goud    te    kunnen veroveren.  De  
aanloop  verliep  perfect.  Hij  had  
het  dan  ook zoveel bestudeerd 
op de YouTube tutorials ‘How to 
become an  Olympic  pole  vault  
champion’.  Bij  het  loslaten  liep  

het daarentegen fout... Hij hield 
Lavillenie te lang vast waardoor 
deze  de  lat  net  raakte.  De  
Olympische  droom  was  gaan 
vliegen  en  het  werd  zilver.  De  
Olympische  gedachte ‘Zilver 
winnen   is   goud   verliezen’   
indachtig   kon   Guus   hier   dus 
helemaal niet tevreden mee zijn. 

Om hun teleurstelling te verwerken 
zakten Guus en Edwin af naar   het   
Holland   Heineken   House.   Ze  
dronken   er   lustig pintjes  met  als  
kwalijk  gevolg  dat  de  W/C  van  
Edwin  weer steeg naar de 0,7 en 
de pH van 4,3 van het bier ervoor 
zorgde dat de passiveringslaag die 
Guus beschermde tegen corrosie 
werd opengebroken. Laten onze 
vrienden zich helemaal gaan ... of 
herpakken ze zich?

Deel 1 van de avonturen van 
Guus & Edwin kan je herlezen 
via de volgende link (p. 34):

Betonkanorace

In de schaduwen van de cursussen en thesissen, is een klein team 
laatstejaarsstudenten uit het Poutrix-kamp al lange tijd een groots project 
aan het voorbereiden. Deadline: 12 mei, locatie: Enschede, Nederland. 
Partners in crime: Wouter Deneweth, SteffieRooms, Sven Snauwaert, 
Pieter Vande Walle en Stijn Van Hoye. Met als doel om de strijd aan gaan 
met verschillende internationale teams in een betonnen kano. Inderdaad, 
u las het correct. EEN. BETONNEN. KANO.

In de jaren tachtig nam de UGent deel aan deze races en organiseerden 
op eigen bodem enkele Belgische edities. Na decennialange stilte, heeft 
Poutrix de eer om de UGent en België opnieuw op de kaart te zetten in 
de wereld van de betonkanoraces, die in 18 landen georganiseerd worden 
en nog meer deelnemers kent. Poutrix zal deelnemen aan de Nederlandse 
Betonkanorace op 12, 13 en 14 mei.

Gesterkt door de 1e plaats op de Infobeton Student Contest, geloven we 
dat met gebundelde krachten, onze diepe kennis beton en structurele 
stabiliteit kan gebundeld worden in dit fantastische project. Een 
gestroomlijnd ontwerp is er met dank aan Stan Verbeiren, student 
Maritieme Technieken. Op het programma staat nog de constructie van 
de mal en het storten van het beton.

Interesse in het project? Op woensdag 15 februari, in de eerste lesweek 
vanhet tweede semester, geeft het team een infosessie over hun project. 
Dils&Mander geeft een bijbehorende lezing over ultrahogesterktebeton 
en de toepassingen in hun design bedrijf.
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Als  eerstejaars  master  zag  ik  een  
buitenlandse  stage  wel  zitten.  
Begin  oktober stuurde  ik  een  
mail naar  Jan  de  Nul  Group  

voor  een  baggerstage.  Na  eventjes  wachten  mocht  ik  op  gesprek  
komen  en een  weekje  later kreeg  ik  het  goede  nieuws  via  de  telefoon.  
Pas  begin  juni kreeg ik  mijn  definitieve bestemming te horen, Pointe-
Noire, Congo Brazzaville. Mijn avontuur begon met de  wedloop  om  
de  nodige  vaccinaties  te  ontvangen  vooraleer  mijn  afreis.  Resultaat:  
mislukt.  Mijn vaccinatiekaart was pas 3 dagen na mijn aankomst geldig.

Mede hierdoor begon ik met een bang hartje aan de, door Jan de Nul 
geregelde, trip naar Pointe-Noire.  Daar aangekomen in  Pointe-Noire  
doorliep ik  zonder  problemen  de  douane,  nog  één  deur  waar  een 
casual geklede Congolees stond, moest ik nog kunnen passeren om het 
land binnen te kunnen. Carte de vaccination s’il vous plaît, lap ik had 
het vlaggen. Alhoewel, met 20 euro was hij tevreden en mijn stage kon 
beginnen. Meteen was de toon gezet, met geld kan je veel doen in dit land.

Jim Declerck
2e Master Construction Design

→ Jan De Nul Group

→ Pointe-Noire
 Congo Brazzaville

Pointe-Noire, gelegen aan de haven, is de economische hoofdstad van     
Congo, mede hierdoor is de stad op zich nog vrij aangenaam om  er  te  
leven,  ze  hebben daar gewone huizen en asfaltwegen (met veel  putten).  
Halfuurtje  weg  van  de  stad ligt het echte arme Afrika. De accommodatie  
geregeld  door  Jan  de  Nul was dik in orde, ik deelde een appartement  
met  3  maar  iedereen  had zijn eigen badkamer er was een zwembad en 
een kuisvrouw die  ook elke dag onze kleren waste. Verder kreeg ik een 
gsm en een persoonlijke chauffeur, de Jeremy. 

Het     interessante     project     betreft de uitbreiding  van  de  haven  van  
Congo,  waar de  cutter  suction  dredger  IBN  Batutta  het grote  werk  
doet.  Deze  gigantische  dredger gebruikt zijn cutterkop   om   zand   op   te 
zuigen,  zijn  hydraulische  pompen  om  het zand    doorheen    drijvende    
leidingen te jagen om het  daar te lozen  in  het reclamatiegebied tot 
er  nieuw land verschijnt. Het  project  was  in  een  startfase,  toen  ik  
aankwam  was  de  boot  er  nog  niet  dus  moest  al  het voorbereidende   
werk   (leiding   configuratie,   mobilisatie   van   materiaal,   voorbereiding   
van   de stortplaats,...) nog gebeuren.

Jim in Congo

IBN Batutta
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De eerste maandag 
begon dan het 
echte werk, ik was 
stagiair operational 
superintendent. De 
eerste weken waren  
niet gemakkelijk  
aangezien de echte  
superintendent  er  nog  
niet  was.  Ondertussen 
fungeerde ik als 

tussenpersoon tussen de crew en de projectmanager. Ik moest vooral 
zorgen dat de crew al het nodige materiaal voorhanden had en de taken die 
de projectmanager voorlegde kon uitvoeren.  Na  duizenden  telefoontjes  
met  de  Congolese  purchaser  en  met  de  ploegbaas  was  ik ondertussen  
mijn  persoonlijke  telefoon  al  beu.  In  deze  periode  heb  ik  wel  
enorm  veel  bijgeleerd in verantwoordelijkheid  nemen,  leiding geven  en 
vooral plantrekkerij.  Toen  de  superintendent er  was, viel de druk even 
weg aangezien hij nu de eindverantwoordelijke was. Samen vormden we 
een goed team. Bij het baggeren moest ik meer meelopen maar met de 
configuratie van   de leidingen had  ik  een grotere verantwoordelijkheid    
en als je dan op de stortplaats rondloopt en een Indiër riep Goodmorning 
chief dan gaf dit wel  een  tof  gevoel.  Het  werken  zelf  viel  zeker  goed  
mee,  het was   een   goede   combinatie   tussen   bureauwerk   (plannen 
uitwerken) en werk on site (plannen bespreken met ploegbaas of  schipper  
en  supervisen).  De  werkdagen  zelf  waren  lang, 12uren   werken   van   
maandag   t.e.m.   zaterdag   maar   de werkdag eindigde bijna altijd 
met te gaan eten met de staf en af en toe werd er ook eens van de lokale 
specerijen geproefd (zie  foto).  De  collegialiteit  zat  met  de  jonge  staf  
echt  wel goed!

Jim  in Congo

De welverdiende zondag was een 
perfecte gelegenheid om uit te  rusten  
aan  het  zwembad.  We  zijn  ook  
wel  eens  gaan  voetballen  tegen  
Congolezen  (jep  zij  met blote voetjes), 
gaan surfen en natuur bezocht in het 
armere gedeelte van Congo.  Op het 
einde van de 6 weken had ik 4 van de 
5 activiteiten op TripAdvisor gedaan. 
Ook zaterdagavond was er genoeg 
ontspanning,  na  een BBQ  draaide  dj  
Showbizz  plaatjes  in  een  plaatselijke  

discotheek  maar  voor verdere ervaringen met het uitgaansleven is er 
jammer genoeg te weinig plaats in dit Poutrix boekje.

Om af te sluiten wil ik aan de lezers meegeven dat het echt de moeite was, 
ik ben weer een ervaring rijker. Voor mensen die later in het buitenland 

zouden willen werken, raad 
ik het zeker aan om zo’n 
buitenlandse  stage  te  doen.  
Soms  zijn  er  moeilijke  en  
lange  dagen,  maar  er  is  ook 
plaats  voor ontspanning en 
plezier. Dit alles maakte mijn 
stage een nooit te vergeten 
avontuur!
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We weten dat je als voormalig Poutrix medewerker fervent deelnam 
aan vele van onze activiteiten. Wat was je favoriete binnenlandse 
activiteit?
De Poutrix Quiz en de Poutrix Barbecue waren voor mij steeds de tofste 
binnenlandse activiteiten.

Wat is de mooiste reis die je tot nu toe hebt gedaan?
Omdat de eerste plaats weggekaapt wordt door mijn Erasmus in 
Noorwegen, zal ik jullie mijn top 3 geven. Op de tweede plaats staat de 
Poutrix reis naar Dubai, Abu Dhabi en Doha van vorig jaar. Op nummer 
3 staat een reis naar Bolivia die ik deze zomer deed.

Een vraag om eens over na te denken. Als je getuige zou kunnen zijn, 
van een gebeurtenis uit het verleden, welke zou dit dan zijn?
(Na lang te hebben nagedacht) Ik zou dan kiezen voor het moment 
waarop de appel op Newton’s hoofd viel.

Met de feestdagen in aantocht, welk verhaal vertelt jouw familie steeds 
opnieuw over je?
Als 3-jarige was ik voor de eerste keer zat. Ik had ergens een glas Martini 
met een glas water verward. Het waggelend stappen werd door mijn 
ouders eerst niet opgemerkt. Toen ik tegen verschillende meubels begon 
te lopen trok ik wel vrij snel hun aandacht.

Nu je door je doctoraat nog enkele jaren langer in Gent blijft, wat is je 
favoriete plekje in de stad?
Als favoriete plek kies ik voor de Sint-Michielsbrug. Je kan er genieten 
van het uitzicht op de drie torens van Gent met de gras- en de korenlei in 
de buurt om gezellig iets te gaan drinken.

En om af te sluiten, welke score geeft u aan dit interview?
19/20

Interview

Voor het eerste Poutrix ledenblad van dit academiejaar, 
interviewden we voor jullie een kersverse assistent 
van de vakgroep Civiele Techniek. Tim Van Mullem 
is sinds de start van het academiejaar 2016-2017 
assistent voor de vakken Constructional Stability en 
Statistiche gegevensverwerking.

Waarom koos u ervoor om te doctoreren?
Ik had in mijn laatste jaar niet veel zin om te gaan soliciteren, en ik had 
nog helemaal geen idee wat ik wilde gaan doen. Tijdens mijn studiejaren 
was ik theoretisch steeds sterker dan praktisch. Zo koos ik voor de optie 
om te gaan doctoreren.

Wat is de slimste/domste studentenuitspraak die u in uw carrière reeds 
tegenkwam?
Dit is het eerste semester waarin ik als assistent tewerk wordt gesteld. 
Ik heb eigenlijk nog geen echt domme uitspraken tegengekomen. De 
studenten doen eigenlijk niet zoveel uitspraken, ze zijn meestal behoorlijk 
stil.

Na de lange werkdagen aan de Universiteit, welke hobby’s vullen dan 
nog je vrije uurtjes op?
Tim : Op het vlak van sporten doe ik vooral aan fitness. Ik hou ook van 
lezen en het kijken van series en films.

Voor welk(e) vak(ken) haalde u in uw studiecarrière de 10 op 20 niet?
(Rustig de eerste twee bachelorjaren overlopend) Analyse I, 
Waarschijnlijkheidsleer en Statistiek, Natuurkunde I, Informatica en 
Transportverschijnselen. Dit is waarschijnlijk niet voldoende om Pieter-
Jan Criel zijn lijstje te overtreffen?

Interview
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gegoten wordt. Achteraan in de fabriek staat de betoncentrale, waar het 
zelfverdichtend beton geproduceerd wordt. 

› Hoofdzetel Wortegem-Petegem 
Om de dag in stijl af te sluiten, werden we ’s avonds verwelkomd in het 
hoofdkantoor van Willy Naessens in Wortegem-Petegem. Eerst werd ons 
een drankje aangeboden waarna we in kleinere groepen een rondleiding 
kregen doorheen het gebouw. Tijdens deze rondleiding bracht de heer 
Willy Naessens zelf ons een bezoekje waar hij ons een hart onder de riem 
stak voor onze verder carrière.
Ook aan onze eetlust was gedacht: buiten stond een foodtruck waar 
iedereen een hamburger kreeg met pittige Marie-Jeanne saus of exotische 
Willy saus. Tot slot konden we in de grote hal van het hoofdkantoor naar 
de film “Independance day: Resurgence” kijken, of ons amuseren in de 
ontspanningsruimte met een pooltafel, PlayStation, pingpongtafel ... Als 
kers op de taart kregen we nog een goodybag mee voor we laat op de 
avond terug naar Zwijnaarde keerden. Bedankt aan de Willy Naessens 
Group voor dit werfbezoek!

Op maandag 21 November werden we alweer met open armen 
ontvangen door de enige echte Willy Naessens voor het jaarlijkse werf- 
en bedrijfsbezoek aan de Willy Naessens Group. Ondertussen een vaste 
waarde op de Poutrix agenda.

› Werf Thielemans 
Rond de middag vertrokken we met twee bussen richting Merchtem waar een 
nieuw bijgebouw geplaats werd voor Thielemans aluminiumconstructies. 
Het gebouw is een grote opslaghal met bureauruimtes op de eerste 
verdieping. Drie verschillende groepen werden rondgeleid door 
werknemers van Willy Naessens. Er werd uitleg gegeven over de algemene 
manier van werken op een werf waar geprefabriceerde elementen worden 
gebruikt. Ook werd ons duidelijk gemaakt dat prefab niet gelijk staat 
aan eenvoudige constructies maar dat er juist zeer specifieke en op maat 
gemaakte onderdelen worden gebruikt.

› Prefabfabriek Concreton 
Rond 15u30 kwamen we aan in Geraardsbergen bij de prefabfabriek 
Concreton. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van de Willy Naessens Group, 
is gespecialiseerd in gewapende/voorgespannen liggers en balken. 
Doordat de groep vele productiebedrijven zelf in handen heeft, verloopt 
de kwaliteitscontrole en communicatie gemakkelijk. Ook deze keer werd 
de groep gesplitst, waarna de rondleiding begon.
De lange fabriekshal toont mooi de opeenvolgende stappen die doorlopen 
worden bij het maken van een prefab element. 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 

Willy Naessens Group Willy Naessens Group 21
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d’Artagnan   ingezet,   één   van   DEME’s vlaggeschepen. Rond de 
jaarwissel zat ik 2 maand in het Deurganckdok in Antwerpen waar de 
vaarroute naar de nieuwe Kieldrechtsluis moest uitgebaggerd worden.  
Nu werk ik al een week of twee in de haven van Rotterdam en doe er 
droog grondverzet voor een nieuwe diepzeekaai waar in december de 
Innovation aan zal meren.

Dankzij  mijn  stage  en  de  diverse  projecten  van  de  afgelopen  maanden,  
heb  ik  ondertussen zowat alle type vaartuigen van de DEME vloot leren 
kennen. De opeenvolgende opdrachten zijn voor  mij  een  uitstekende  
leerschool.  DEME’s  thuismarkt  is  belangrijk  om  ervaring  op  te  doen 
maar mijn ambities liggen in het buitenland. Hoe verder, hoe liever.

    Mathieu Everaert
    Afgestudeerd juni 2015
    Project Engineer bij DEME

De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME heb ik leren 
kennen via een stage in Singapore. In de zomer van 2014 kon ik meelopen 
op de werf van het  Jurong Island Westward Extension (JIWE) project 
waar 38 miljoen m3 land wordt opgespoten om de petrochemische hub 
van  Singapore  uit  te  breiden.  Deze  positieve  ervaring  was  één  van  de  
argumenten  om  voor DEME  te  kiezen  naast  de  positieve  feed-back  die  
ik  van  andere  mensen  kreeg.  DEME  is  via haar  hoofdaandeelhouder  
Ackermans  &  van  haren  ook  beursgenoteerd.  Ook  dat  gaf  me  het 
nodige vertrouwen bij mijn keuze: er zullen geen onbezonnen beslissingen 
worden genomen.

DEME  heeft  diverse  bedrijfstakken.  Ik  werk  voor  het  baggerbedrijf  
Dredging  International  als superintendent. De leercurve is immens. 
DEME geeft opleidingen maar kiest vooral voor het on-the-job learning. 
De verantwoordelijkheid die je als starter krijgt, is bijzonder groot.

Er  komt  veel  op  je  af  in  die  eerste  maanden.  Ik  ben  gestart  met  
het  opvolgen  van  de onderhoudsbaggerwerken  in  de  havens  van  
Blankenberge  en  Zeebrugge.  Als  superintendent volg je de voortgang 
van de werken op, los je eventuele problemen op en rapporteer je aan de 
projectmanager.

Later in het najaar was er ook een werf in de achterhaven van Zeebrugge 
waarbij een dok  werd uitgegraven.   Daarvoor   is   o.a.   de   cutterzuiger   

TestimonialsTestimonials
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onder begeleiding van een mentor stap voor stap hoe je de organisatie van 
een grote werf onder de knie krijgt. Naast je mentor is er ook om de twee 
weken op vrijdagnamiddag een opleiding. Hier krijg je samen met de 
andere starters binnen het bedrijf theoretische en praktische lessen over 
de meest uiteenlopende onderwerpen, van veiligheid tot communicatie, 
van metsen tot EHBO.

Het grote voordeel aan deze functie is dat je de aangename afwisseling 
hebt tussen enerzijds het binnenwerk aan je bureau voor het rondsturen 
van prijsvragen, opmaken vorderingsstaten en contracten, of het opstellen 
van plannen voor de arbeiders, en anderzijds het buitenwerk op de werf 
zelf.  In het begin krijg je kleine taken toegewezen, maar al snel krijg je een 
grotere verantwoordelijkheid en mag je je eigen kleine projectjes binnen 
de werf zelf uitwerken.

Bram: De begeleiding die je krijgt in de opleiding is enorm goed! Wie 
klaar is om meer zelfstandig te werken krijgt die kans, wil je wat langer 
begeleid worden is dat ook geen probleem. Er wordt echt geluisterd naar 
wat je wil. Daarnaast is de sfeer binnen Artes Group ook erg goed! Het 
is een zeer jong bedrijf, met zeer veel jonge collegas. Ik heb nog geen 
seconde spijt gehad van mijn beslissing om bij Artes Roegiers te komen 
werken!

Delphine: Je wordt opgeleid door mensen met veel ervaring die gewoon 
zijn om met starters te werken. Vanaf het begin zijn de toegewezen taken 
nuttig en leer je gaandeweg de knepen van het vak. De onverwachte 
aspecten van de werf brengen de nodige uitdagingen en variatie. Je komt 
terecht in een heel dynamische groep van mensen. Kortom het is een 
leuke job met een toffe sfeer, ik ben blij dat ik voor Artes Depret gekozen 
heb.

Dag vriendjes, Wij zijn Delphine en Bram, beide ex-leden van Poutrix 
en vorig jaar afgestudeerd in construction design. We zijn dit jaar gestart 
bij Artes Group als Assistent Projectingenieur. Een eerste kennismaking 
met Artes Group kwam er voor Delphine op het werfbezoek tijdens 
haar 1e master. Daar werd een bezoek gebracht aan de renovatie van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en de bouw 
van de parkappartementen. Deze laatste is misschien beter gekend van 
The Jane van Sergio Herman. Voor Bram sprong Artes Group op de 
bouwkundebeurs datzelfde jaar voor het eerst in het oog. Na een goed 
gesprek met Johan Van Overwalle bleef de naam Artes Group zeker en 
vast hangen. In ons laatste jaar bezochten we twee andere werven van 
Artes Group (KULAB, Scheldekaai), opnieuw projecten die uitblonken 
qua omvang en gebruikte technieken. Hiermee werd onze interesse in het 
bedrijf nog meer gewekt.

Voor ons viel Artes Group vorig jaar op de bouwkundebeurs op als 
een interessant aannemingsbedrijf met boeiende projecten en een 
jonge dynamiek. Na het opsturen van onze cv samen met een korte 
motivatiebrief, werden we uitgenodigd tot een eerste gesprek. Delphine 
ging praten voor een functie bij Artes Depret, terwijl Bram solliciteerde 
voor een job bij Artes Roegiers. Buiten de geografische spreiding, zijn 
deze afdelingen binnen de Artes Group hetzelfde.
Na een drietal gesprekken, met HR-medewerkers en directie, werden 
we uiteindelijk allebei aangenomen als assistent-projectingenieur. Als 
beginner zit je vanaf dag 1 op de werf die je toegewezen krijgt. Hier leer je 
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Dat is volgens mij de sterkte van BESIX: er is voor iedereen iets. Of je 
graag op megalomane projecten meedraait, of eerder snel doorgroeit 
op kleinere projecten, in binnen- en buitenland, de voordelen van een 
multinationale marktleider op vlak van complexe bouwprojecten zijn 
legio. Naast de professionele uitdagingen en leercurve, is een expatervaring 
vooral ook een persoonlijke verrijking. Je komt jezelf vaak tegen en de 
horizonverruiming is een grote menselijke meerwaarde. Het zet alles wat 
je kent of denkt te kennen in perspectief, en laat je anders naar de wereld 
kijken.”

TestimonialsTestimonials

“Zo’n drie jaar geleden studeerde ik af aan de UGent, als Burgerlijk 
Ingenieur Construction Design. Na 5 jaar actief studentenleven, met 
talrijke engagementen, waaronder public relations bij Poutrix en de 
organisatie van de eerste China-reis, was ik één en al ambitie en kon 
ik niet wachten om in het werkleven te springen. Ik had het geluk om 
tussen verschillende bedrijven te kunnen kiezen. Aangezien ik echter 
vastberaden was de wijde wereld in te trekken als expat, was de keuze 
snel gemaakt toen ik een positief antwoord kreeg van BESIX. Na het 
bedrijf een kleine zes maand te leren kennen op de aanbestedingsdienst 
in de hoofdzetel in Brussel, was het eindelijk zo ver. Ik werd gevraagd 
dringende ondersteuning te gaan bieden op een project in Sri Lanka, en 
geen twee weken later zat ik op het vliegtuig. 

Sindsdien zit ik hier nog steeds, en loopt het project stilaan op z’n eind. 
Hoewel ik initieel naar hier ben gekomen om te helpen bij de coördinatie 
van verschillende design-teams, ben ik heel snel veel meer gaan doen. 
Tijdens kwaliteitsinspecties op de werf en het bijwonen van de meeste 
betonactiviteiten, heb ik kennis gemaakt met de talrijke uitdagingen qua 
kwaliteits- en veiligheidsaspecten op een werf in een ontwikkelingsland. 
Naarmate de werf vooruitging werd ik vervolgens steeds meer betrokken 
bij contractuele en financiële aspecten van de werf. Ik werd zo toegelaten 
een steile leercurve te doorwandelen en een totaalbeeld te krijgen van een 
geïntegreerd bouwproject.

Emmanuel Craenen
Burgerlijk Ingenieur
Construction Design
BESIX
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    Dries (25)
    Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Op zoek naar de project- en werfleiders van morgen, doorkruist Willemen 
Groep sinds oktober 2015 het ganse land met een virtual realitybril. Sinds 
de start van de campagne wierf de bouwgroep 40 pas afgestudeerde 
ingenieurs aan. Dries is daar één van. Ik leerde Willemen Groep kennen 
op een jobbeurs op mijn hogeschool. Wat mij vooral aansprak is hun 
erg brede portfolio aan projecten. Ze bouwden het MAS in Antwerpen, 
maar evengoed een wooncomplex in mijn geboortedorp Boortmeerbeek. 
Uiteraard ben ik ook met andere kandidaat-werkgevers gaan praten, maar 
de relatief vlakke structuur en open sfeer bij Willemen Groep sprak me 
het meest aan. Ik ben aangeworven als assistent-werfleider, maar werkte 
eerst een aantal maanden op de calculatiedienst. Op die manier leer je de 
mensen waarmee je later op de werf communiceert beter kennen.

Over Step into your future

Willemen Groep is een van de eerste bedrijven in Europa die de VR-
technologie omarmde en inzet in zijn zoektocht naar nieuw talent. 
In geen tijd ontpopten de VR-brillen van Willemen zich tot een heuse 
publiekstrekker op jobbeurzen. Eigenlijk bieden we werfbezoeken aan 
op onze beursstand, legt talentcoördinator Ivan Malfliet uit. Dat de 
vernieuwende aanpak aanslaat mag duidelijk zijn: studenten staan in 

rijen aan te schuiven om de bril uit te proberen. Op enkele minuten 
tijd brengen ze een bezoek aan drie grote werven van ons: de 107 meter 
hoge Astrotoren in Brussel, de toekomstige A11-snelweg tussen Brugge 
en Westkapelle en de start- en landingsbanen die we van kop tot teen 
renoveerden op Brussels Airport.

HR Pioneer Award
Step into your future werd in april op de Belgian HR Awards verkozen 
tot beste campagne van 2016. Benieuwd naar meer? Surf dan naar www.
stepintoyourfuture.be, vraag er gratis je eigen cardboard aan en beleef de 
VR-ervaring vanuit je zetel.  

Over Willemen Groep

Willemen Groep is met ruim 2.300 medewerkers de grootste familiale 
Belgische bouwgroep. De uitbouw van de groep raakte tijdens de vierde 
generatie in een stroomversnelling, onder meer met de overname 
van aannemingsbedrijven als Franki, Cosimco, Groep De Waal en 
wegenbouwers Aswebo en Aannemingen Van Wellen. Over alle filialen 
heen worden verschillende indrukwekkende projecten gerealiseerd die 
samen een jaarlijkse omzet van 625 miljoen euro vertegenwoordigen. 
Zowel in het binnen- als in het buitenland houdt de groep er een 
stevig groeitempo op na. Elke week verwelkomt de groep vier nieuwe 
collegas. Ontdek op www.willemen.be/carrieretool welke drie jobs 
binnen Willemen Groep het best bij jou passen. Deze test werd speciaal 
ontwikkeld om (bouwkundige) talenten te ontdekken en te oriënteren. 
Je kan je vervolgens meteen kandidaat stellen voor vacatures binnen de 
groep: www.willemen.be/jobs. In 2013 werd Willemen Groep verkozen 
tot Onderneming van het Jaar. 



25
 D

EC

Titel Titel

pagina 66

25
 D

EC

Testimonials

    
    Lode De Vriese
    Burgerlijk Ingenieur
    Construction design
    Projectmanager bij Aquafin sinds juli ‘16
    

Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur Bouwkunde optie constructief 
ontwerp. Tijdens mijn master wist ik nog niet goed waar ik later wou 
werken. Ik wou graag mijn theoretische kennis gebruiken maar toch 
nog voeling met de werf behouden. Iets tussen een aannemer en een 
studiebureau leek me dus ideaal.

Op de Poutrix Bouwkundebeurs kwam ik voor het eerst in contact met 
Aquafin. Ik kende dit bedrijf eigenlijk enkel van de waterzuivering. 
Aquafin legt echter ook jaarlijks kilometers riolering aan. Ik praatte er met 
een projectmanager van deze rioleringswerken over werken bij Aquafin 
en had het gevoel dat die functie echt iets voor mij was. In het voorjaar 
solliciteerde ik en in de zomer kon ik meteen aan de slag! 

Als projectmanager volg je de rioleringswerken op van A tot Z. Eerst 
zit je samen met het studiebureau om tot een goed ontwerp te komen. 
Tijdens de uitvoering ga je wekelijks naar de werfvergadering om de 
vorderingen van de werken op te volgen. Gedurende het hele project ben 
jij het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen: buurtbewoners, het 
studiebureau, aannemers en andere besturen zoals gemeenten.

Tijdens de eerste maanden bij Aquafin kreeg ik een stuk of tien projecten 
voor mijn rekening in een verschillende fase: haalbaarheid, ontwerp, 
uitvoering,...Deze projecten nam ik over van collega’s die mij in het begin 
begeleidden en nog mee gingen naar vergaderingen. Naarmate ik meer 
feeling had met deze projecten werden ze steeds meer overgedragen naar 
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mij en kreeg ik meer verantwoordelijkheid. Door deze aanpak heb je 
nooit het gevoel dat je er alleen voorstaat. Je kan altijd terugvallen op een 
meer ervaren collega.

Die collegialiteit is zeer belangrijk binnen Aquafin, iedereen staat altijd 
klaar om jou te helpen. Op ons kantoor hebben we ook geen vaste plaatsen 
maar zitten we per unit. Zo’n unit is een  multidisciplinaire groep van 
ongeveer 30 collega’s die werken aan projecten in één bepaalde regio. Een 
unit bestaat niet enkel uit projectmanagers maar ook uit administratieve 
medewerkers, collega’s van Grondverwerving, gebiedsingenieurs,... 
Hierdoor breidt je netwerk snel uit en weet je ook snel wie zijn specialiteit 
heeft en waar je het best terecht kan met een bepaalde vraag.

Momenteel werk ik al bijna 6 maand bij Aquafin en leer ik nog elke dag 
iets nieuws bij. Hierdoor is en blijft de job boeiend. Ik moet nog veel leren 
maar ben er gerust in dat het wel in orde komt.  

Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving 
in harmonie met water! Daar werken meer dan 1000 medewerkers bij 
Aquafin elke dag aan. Aquafin is verantwoordelijk voor de uitbouw en 
het beheer van de waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Om het 
afvalwater naar zijn 293 rioolwaterzuiveringsinstallaties te transporteren, 
heeft Aquafin 5743 km leidingen en 1548 pompstations in beheer. Aquafin 
zuivert meer dan 82% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen, 
goed voor 2 miljard liter per dag. Bij de opstart van Aquafin, in 1990, was 
dat amper 30%! Wil jij ook, zoals Lode, je technische kennis en inzicht 
inzetten en zo een zichtbaar verschil maken voor mens en milieu? Kom 
werken bij een onderneming in beweging! Ben je dus op zoek naar een 
job met voldoening, solliciteer dan via www.werkenaanzuiverwater.be!

OVER AQUAFIN




