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Voorwoord

Beste studenten,
Wat een semester! Het academiejaar was nog maar net begonnen of
de proffen stonden al weer klaar met tal van groepswerken, NPGE’s en
thesisdeadlines. Als student bouwkunde laten we ons natuurlijk niet
afschrikken door het vele werk, maar als het even te veel werd stond
Poutrix klaar om de studenten een hart onder de riem te steken.
Tussen al het harde werken door zorgde Poutrix voor de nodige afleiding.
Zo begonnen we het academiejaar met onze jaarlijkse openingsweek
waarin we de studenten een welkomstontbijt aanboden. Omdat Poutrix
de studenten graag eens in de watten legt, organiseerden we ook een
openingsbarbecue, gevolgd door het openingswerfbezoek met VK
en A-RES. Later in het semester volgden nog drie toffe en interessante
werfbezoeken bij Vandenbussche, Willy Naessens en Alpha studieburo.
Naast de werfbezoeken deed Poutrix dit jaar terug mee aan de Concrete
Day in Anderlecht. Ook nodigde professor Caspeele de studenten uit om
deel te nemen aan het internationale symposium IALCCE2018. De ideale
gelegenheid om je als student te laten onderdompelen in de wereld van
de bouwkunde. De kers op de taart was het galadiner waar elf gelukkige
studenten aan konden deelnemen.
In het dertienjarige bestaan van onze vereniging werd voor de tiende keer
de bouwkundebeurs georganiseerd. In een nieuwe zaal met aangrenzende
bar konden jullie op zoek gaan naar een stage of job bij niet minder dan 25
bedrijven! Het reisteam maakte de bestemming voor 2019 bekend: Japan!
Van 3 tot 14 april zullen we met 25 studenten het land van de rijzende zon
verkennen. Het semester werd afgesloten met een jaarlijkse traditie, het
DEME-diner.
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Voorwoord

Ook volgend semester kunnen jullie weer op Poutrix rekenen. Dan zijn
we er terug met onze vaste activiteiten als de bierbouwling, de quiz en
de bouwkundecup. Daarnaast zullen we met BAM Contractors ook een
bezoek brengen aan de Noorderlijn in Antwerpen en maken we plaats
in de agenda voor een scheduling game met Primaned en een business
course met Witteveen+Bos.
Tot slot wil ik graag het Poutrixbestuur bedanken voor het vele werk dat
reeds geleverd is dit semester. Door hun groot enthousiasme konden we de
studenten wederom een aangenaam en boeiend semester voorschotelen.
Ook onze sponsors verdienen een bedanking, zonder hen zou het niet
mogelijk zijn onze activiteiten te organiseren. Bedankt!
In naam van het volledige bestuur wens ik jullie prettige feesten toe, heel
veel succes met de examens en veel leesgenot. Na de lesvrije week staat
Poutrix weer paraat en hopelijk kunnen we jullie opnieuw verwelkomen
in een minstens even interessant semester! Tot dan!
Simon Van de Walle
Voorzitter Poutrix 2018-2019
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Intro

“Huh, Poutrix?! Wie of wat is dat nu weer?” Als je jezelf dat als
bouwkundige student nu nog afvraagt, dan heb je waarschijnlijk
afgelopen 3 maanden onder een steen geleefd. Tenzij dat jij
een van die legendarische all-year-round skippers bent. Maar
misschien toch even een kleine samenvatting waarvoor Poutix staat.
Poutrix probeert het leven van de studenten bouwkunde aangenamer
te maken door een brug te slaan tussen studenten en bedrijven. Dit
doen we door verschillende activiteiten te organiseren doorheen het
academiejaar, zoals diegene die onze voorzitter mooi heeft opgelijst.
Als ingenieursstudent krijg je op deze manier een unieke inkijk
in de sector waar je misschien graag aan de slag zou gaan en leg je
contacten met toekomstige werkgevers! Maar natuurlijk zijn er ook
de ietwat informelere evenementen, bijvoorbeeld de Bouwling en
onze quiz die na de eerste examenperiode op het programma staan.
In dit ledenblad kan je de verschillende activiteiten herbeleven die
afgelopen semester hebben plaatsgevonden. Voor de mensen die niet
mee waren maar achteraf toch iets hebben van: “Waarom was ik daar nu
niet bij? Wat bezielde mij toch?! Dat ziet er kei interessant uit !”. Dat is
dan zeer jammer, maar niet getreurd, want volgend semester staan er ook
een heleboel activiteiten gepland. Mis deze leuke interessante
opportuniteiten niet!
We stellen jullie hiernaast graag even voor aan de kleine helden die heel
het Poutrix gebeuren mogelijk maken.
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Voorstelling bestuur
Simon Van De Walle - Voorzitter
2e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden. I am a rebel
Grootste blunder? Blunder ik ooit?
Minst geliefde vak? Informatica, ik heb het dan
ook graag drie examenperiodes gedaan.
Plezantste Poutrix bestuurslid? Ons Tommeke,
altijd dikke fun #teamfeest
Favoriete plaatsje in Gent? Waar er lekkere
ribbetjes te vinden zijn aka De Gekroonde Hoofden!

Kris collignon - Vice-Voorzitter
2e master Dredging and Offshore
Grootste blunder? Als 10 jarige nazi moppen
vertellen tegen een Jood
Grootste turn off? Ik ben van 2000 en
ik ben er trots op.
Wat is een van je verborgen talenten?
Is blijven eten een talent?
Beste pick-up line? Ford f150
Leukste uitspraak van een prof/assistent?
“L’hopitallen en knallen”

Benoit De Vos - Secretaris
2e master Dredging and Offshore
Favoriete plaatsje in Gent? 904, leszaal Magnel
Welke prof kan jou krijgen? Nele De Belie
Grootste turn on? Het persteam
Grootste turn off? Mensen die niet naar de
bowukundebeurs komen
Leukste uitspraak van een prof?
“Size does matter” - P. Troch
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Voorstelling bestuur
Matthias De Sloovere - Penning
2e master Dredging and Offshore
Tofste Poutrix activiteit? Poutrixreis
Welke prof/ assistent kan jou krijgen?
Çoiseke en jolientje <3
Go to comfort food? Romboutje bij Stefanos
Vermeldenswaardig overpoort verhaalt?
Joker, vraag het nen keer aan Tom :)
Grootste blunder? Naar Zwijnaarde gaan als de les
afgeschaft was

Ward Vanlerberghe - Webmaster
2e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden Betrouwbaar,
rustig, eigenwijs
Leukste voorruitzicht dit schooljaar? Afstuderen
Grootste blunder? Beginnen
studeren voor architect
Wat is een van je verborgen talenten?
Doen alsof ik veel aan het werken ben
Beste pick-up line? “Heb jij je belastingen al
gedaan? Ik ben namelijk ook aftrekbaar”

Tom Vancoillie - PR
2e master Construction Design
Leukste voorruitzicht dit schooljaar? Thesisverdediging, of misschien ook wel de proclamatie.
Tofste Poutrix activiteit? Teambuilding
Favoriete drank? Iets me genoeg alcohol in
Leukste uitspraak van een prof?
“Doet da thuis” - Delphientje <3
Go to comfort food? “Bolleke me joppie” noemt
Stefaan mij. Of vraagt hij nu of dat mijn bestelling is?
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Voorstelling bestuur
Lucas Raes - PR
1e master Dredging and Offshore
Tofste Poutrix activiteit? Werfbezoek Jan De Nul
in Calais
Minst geliefde vak? FEM
Wat is een van je verborgen talenten?
Glazen stelen van op café.
Favoriete plaatsje in Gent? Toren van het Belfort
Vermeldenswaardig overpoort verhaalt?
Ik zou het zeker vertellen maar helaas herinner ik
me er niet veel meer van ;)

Philippe Vanovenberghe - PR
1e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden.
Gemotiveerd, oprecht en meelevend
Tofste Poutrix activiteit? Bouwkundebeurs
Minst geliefde vak? Rechter rijvak
Favoriete plaatsje in Gent?
Abdijtuin (Sint-Pietersabdij)
Leukste uitspraak van een prof/assistent?
“We gaan vroeger stoppen.”

Mathias De Smedt - Interne
1e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Mathias De Smedt,
dat zijn er toch 3 eh?
Go to comfort food? Niks boven een
brugspaghetti, allez, toch die van vorig jaar
Grootste turn on? Iemand die niet wegloopt als ik
over beton begin
Favoriete plaatsje in Gent? De 904 voelt al als een
2e thuis.
Leukste voorruitzicht dit schooljaar? Poutrix reis
naar Japan
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Voorstelling bestuur
Melissa De Volder - Interne
2e master Construction Design

Beschrijf jezelf in 3 woorden. Vrolijk, energiek en een
beetje gek
Grootste blunder? Achterkant van examen
Discrete Wiskunde niet invullen
Plezantste Poutrix bestuurslid? Jonatan, omdat
hij super goed massages kan geven en
fantastische pannenkoeken kan maken.
Favoriete plaatsje in Gent? Hasta Mañana
Wat is een van je verborgen talenten?
Wannabe acrobaat

Mathias Leys - Reis
2e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Ik ben Mathias
Leukste voorruitzicht dit schooljaar?
DE REIS NAAR JAPAN OFF COURSE
Grootste turn off? Te grote Kin-Voorhoofd ratio
Favoriete plaatsje in Gent? De ploeg.
Geen betere plaats om de praeses en de
vice een keer in te maken met poolen.
Go to comfort food? Buggles chips me geitenkaas

Edward Mahieu - Reis

2e master Operation Management
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Heetste van reisteam!
Welke assistent kan jou krijgen?
Tim Van Mullem.
Grootste turn on? Meegaan op reis xoxo
Leukste uitspraak van een prof/assistent?
‘Squirt’
Plezantste Poutrix bestuurslid? Kylie, want zolang
ze op Erasmus is, hebben we er weinig last van.
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Voorstelling bestuur
Kylie Vermeiren - Reis
2e master Operation Management
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Opgewekt, reizen,
sportief.
Vermeldenswaardig overpoort verhaaltje?
Op een niet zo nuchtere avond had mijn gsm
besloten om even te gaan zwemmen in de WC
van de Père Total, oeps….
Wat is een van je verborgen talenten?
Goedkope vliegtickets vinden
Beste pick-up line? How you doing (©Joey, Friends)

Jonatan Van Wauwe - Pers
2e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden.
Groot, droog, dierenvriend.
Grootste blunder? Op een examen analyse,
L’Hoptial schrijven, maar dan toch volledig
afleiden, wat niet gemakkelijk was.
Go to comfort food? Als het maar
iets met chocolade is!
Tofste Poutrix activiteit? Reis, wel eens zien of de
reis naar Japan die van China zal overtreffen.

Marion Goeteyn - Pers
2e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Crazy cat lady
Leukste voorruitzicht dit schooljaar?
Lissabon reisje met Melissa! :)
Wat is een van je verborgen talenten?
18 decimalen van pi vanbuiten kennen
Favoriete drank? Sangria!
Beste pick-up line? Ben jij een kerstboom?
Want ik zou je graag willen versieren.
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Voorstelling bestuur
Sandra Beyens - Medewerker
2e master Construction Design

Wat is een van je verborgen talenten? Mijn ene
wenkbrauw optrekken als ik bedenkingen heb.
Leukste uitspraak van een prof? ‘And then the
male part fits into the female part’,
- Wim Moerman (Prefab betonconstructies)
Welke prof/assistent kan jou krijgen?
Arne Decadt
Tofste Poutrix activiteit? BBQ

Rens De Coensel - Medewerker
2e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Fashion, Art, London.
Grootste blunder? Het gebeurd wel
eens dat ik een taalfout schrijf.
Welke assistent kan jou krijgen? Jolientje
Beste pick-up line? Heb je zin om de bedscène
in de film van ons leven te repeteren?
Plezantste/toftse Poutrix bestuurslid?
Marion, je weet wel waarom.

Aaron Cornelis - Medewerker
2e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Sociaal, grappig, open.
Leukste voorruitzicht dit schooljaar? School zuigt
alle levenslust uit me weg
Grootste blunder? Ingeschreven voor de
opleiding Burgerlijk ingenieur
Wat is een van je verborgen talenten? Ik kan met
mijn tong aan mijn elleboog likken
Beste pick-up line? Blijven staren tot
ze uiteindelijk zelf afkomen
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Voorstelling bestuur
Sofie Lievrouw - Medewerker
1e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Hedonist, perfectionist,
muziekliefhebber
Welke assistent kan jou krijgen? Pedro van hydraulica.
Tofste Poutrix activiteit? De metselcursus
Beste pick-up line? Wil je foto’s van mijn hond
zien toen hij nog puppy was?
Plezantste Poutrix bestuurslid? Simon, omdat hij in
mijn eerste jaar een goede peter voor mij is geweest :)

Loïc De Roo - Medewerker
2e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden.
Claustrofoob, actief, wereldontdekker.
Leukste voorruitzicht dit schooljaar?
Ir. Voor mijn naam.
Beste pick-up line? Een doos pick-up koeken.
Leukste uitspraak van een prof/assistent? ‘Scia
kan dat niet berekenen dus doe het maar manueel’
Wat is een van je verborgen talenten? Op 12 urenloop met een arm in het gips hilok voorbij snellen

Lukas Messelis - Medewerker
1e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Ik ben Lukas
Favoriete plaatsje in Gent? Hot club de Gand
Vermeldenswaardig overpoort verhaaltje?
Tuurlijk, maar niet geschikt voor in dit boekje
Wat is een van je verborgen talenten?
Talenten hou ik niet verborgen
Go to comfort food? Pak friet met stoofvleessaus
en bicky
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Voorstelling bestuur
Anastasia Van Wetter - Medewerker
1e master Construction Design
Beschrijf jezelf in 3 woorden. Ambitieus, bescheiden,
zit geen moment stil
Grootste turn off? Zatlappen
Beste pick-up line? Seg, kom je mee naar buiten
of moet ik je binnendoen?
Wat is een van je verborgen talenten? Ik kan vrij
goed tekenen
Grootste blunder? Struikelen over mijn eigen voeten.

Elias Jacobs - Medewerker
1e master Dredging and Offshore
Beschrijf jezelf in 3 woorden: Ik ben Elias
Favoriete drank? Gratis drank.
En anders een gewoon pintje
Favoriete plaatsje in Gent?
Allesbehalve Zwijnaarde
Wat is een van je verborgen talenten? Moet ik
zelf nog ontdekken, te goed verborgen.
Vermeldenswaardig overpoort verhaaltje?
Niet voor publicatie beschikbaar.

Alumni-BBQ
Voor pas-afgestudeerde bouwkundige
ingenieurs was het in juni gelukkig maar
een kort afscheid van de medestudenten,
want in september was de eerste Poutrix
Alumni activiteit van het schooljaar er al,
de befaamde Alumni-BBQ. Na het gracieus
opzetten van de tenten werd de drank
zorgvuldig in de koelkast opgeslagen en
luidden de eerste muzieknoten uit de 250W
luidsprekers. Je moest geen profeet zijn om
te voorspellen dat dit een voortreffelijke
avond zou worden.
Genietend van een glaasje cava werd er vol enthousiasme gekeuveld over
de exotische reis, de eerste werkervaring of het doctoraatsonderwerp.
Het was prettig nazomeren met de bouwkundige vrienden, partners,
professoren en assistenten op vrijdagavond 28 september in Zwijnaarde.
Een mals stukje gegrilde kip naar binnen smikkelen, nippen van een
lekker glaasje Zuid-Afrikaanse witte wijn of zich een stuk in de kraag
drinken met bier, voor ieder wat wils om het spijsverteringsstelsel uit te
dagen.
De jaarlijkse Alumini-BBQ was wederom geslaagd, en dat zullen de 80
aanwezigen geweten hebben.
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Alumni-BBQ

Openingsontbijt & BBQ
De openingsweek startte traditiegetrouw met het openingsontbijt.
Poutrix zorgde voor lekkere koffiekoeken, chocomelk en fruitsap. De
studenten bouwkunde van de derde bachelor, eerste master en tweede
master zorgden op hun beurt voor de sfeer en gezelligheid. Voor velen
was het openingsontbijt de eerste (uiterst aangename) kennismaking met
Poutrix.

De openingsweek heeft zijn naam niet gestolen, na het ontbijt volgde enkele dagen later al de jarlijkse openingsbarbecue. Voor een luttele 5 euro
kregen de studenten, professoren en assistenten van onze alom geliefde
richting bouwkunde, 3 stukken vlees en een drankje aangeboden.
Het weer was uitmuntend en voor sfeer en gezelligheid een dikke 10 op 10
à la ‘Komen Eten’. Na het charmeoffensief op de barbecue, hopen we jullie
allemaal terug te zien op onze activiteiten!

Volg Poutrix op
Instagram!
Blijf op de hoogte
van onze leuke
activiteiten en
werfbezoeken!

poutrix_gent
16

Openingsontbijt & BBQ

Openingswerfbezoek VK en ARES
Om de geslaagde openingsweek van het nieuwe academiejaar met een
knaller af te sluiten, werd het eerste werfbezoek georganiseerd door VK
Architects & Engineers en A-RES.
VK Architects & Engineers is een ontwerp- en studiebureau, gelegen
in Roeselare. Dit bedrijf is zeer gekend vanwege hun sterke expertise
in de health care sector. Tijdens deze activiteit werd aangetoond
dat dit zeker niet hun enige activiteit is. Zij zijn ook sterk in zowel
Stabiliteit als Speciale technieken. Via het inzetten op Building
Information Modeling (BIM) worden nog betere ontwerpen verkregen.
A-RES is een consultancybureau dat een volledig projectproces van
initiatiefase tot nazorg kan opvolgen. Ze staan onder andere in voor het
professioneel begeleiden, adviseren en vertegenwoordigen van publieke
of private opdrachtgevers om elk project tot een goed einde te brengen.
Dit alles gebeurt vanuit een drievoudige invalshoek: timing, budget en
kwaliteit.
Op donderdag vertrokken we vanaf
de Plateau te voet met een 20-tal
in spanning afwachtende studenten
naar het Wintercircus in Gent. Voor
velen was dit een geheimzinnige
locatie en eenmaal aangekomen ging
de wereld voor ons open.
Prachtig dat zo een uniek bouwwerf zich in onze studentenstad bevindt.
Tijdens de presentatie werd het onderscheid gemaakt tussen de werking
van een studiebureau en van een consultancybureau.
Na de presentatie was het tijd om te gaan rondneuzen op de werf. We
kregen een rondleiding met bijhorende uitleg en we konden ook al onze
vragen over deze spectaculaire werf stellen. Wisten jullie zelf dat als we
in de geschiedenis duiken, dit gebouw dienst deed als garage in de jaren
1949 tot 1978?
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Wintercircus
Nadien stond het gebouw jarenlang leeg, maar vele elementen van
de garage zijn tot op heden nog zichtbaar en er wordt getracht deze te
bewaren tijdens de renovatie/verbouwing naar een rockzaal, winkels en
kantoorruimtes.
Tijdens de eerste fase wordt de bestaande structuur versterkt, maar ook
bestaande kolommen geschoord. Op de locatie waar de rockzaal en
enkele kantoren komen werd de fundering ook enkele meters verdiept.
Hiervoor zijn grondkerende wanden onder de bestaande fundering
noodzakelijk voor het uitgraven van de bouwput. Dit alles en nog veel
meer bouwkundige aspecten konden we van dichtbij bekijken.

Na deze aangename rondleiding,
staken we de straat over richting
het Polé Polé Café, waar er tapas
voorzien werd en zelfs enkele
pintjes of cocktails genuttigd
konden worden. Terwijl hiervan
genoten werd, konden we napraten
over dit prachtig werfbezoek.
Bedankt aan aan VK Architects & Engineers en A-RES voor deze unieke
kans!
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Concrete Day
Op donderdag 18 oktober 2018 trok een delegatie van Poutrix met blijde
verwachtingen naar het Constant Vanden Stock Stadion voor de jaarlijkse
Concrete Day.
In de voormiddag werden de proefstukken, gemaakt in het laboratorium
Magnel, voorzichtig in de auto geladen en toen vertrokken 4 Poutrix leden
naar “hellhole” Brussel. Aangezien we niet in een file terecht kwamen,
bereikten we Brussel rond de middag. De auto werd geparkeerd nabij
het voetbalstadion van (sch)Anderlecht. Toen we naar de hoofdingang
liepen, zagen we dat de greenkeepers de poort naar het veld hadden laten
openstaan. Hierdoor konden we zo eventjes het veld oplopen en in de
tribune plaats nemen.
Toen we dan uiteindelijk aankwamen op de locatie van de wedstrijd waren
we net op tijd voor de lunch. We kregen broodjes en drank a volonté.
Ondertussen waren we nog aan het netwerken met professor Luc Tarwe
(die reeds sinds september op pensioen is).
Nadat onze maagjes goed gevuld waren, gingen we onze proefstukken
afleveren bij de wedstrijd. De opgave dit jaar was: maak 2 proefstukken
waarvan het tweede proefstuk dubbel zo sterk is als het eerste en dit 2 keer.
De betonstukken werden getest op een driepuntsbuigpoef. Er namen aan
deze wedstrijd 6 groepen deel: twee Waalse ploegen, één Brusselse, één
Antwerpse, Poutrix en ook nog UGent Schoonmeersen.
Als eerste was de groep uit Luik aan de beurt: zij behaalden een verdienstelijke score van 77%. Als tweede kwam het team uit Antwerpen aan
de beurt. Hun tweede balkje brak bij een score van 95%. Dit was een
onverwacht hoog resultaat. Daarna was het de beurt aan Schoonmeersen.
Bij deze groep brak het tweede balkje op het moment dat de teller (die
meeliep in beeld zodat we alles goed konden volgen) net op het dubbele
van het eerste balkje was.
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Concrete Day
Dit resulteerde in een fabuleuze score van 99,4% voor Schoonmeersen.
Daarna was het de beurt aan Poutrix. Het eerste balkje brak aan een sterkte
van 3,055 kN. Een snelle berekening leerde ons dat we voor ons tweede
balkje dan zo dicht mogelijk bij 6,110 kN moesten eindigen. Het tweede
proefstuk werd op de testbank geplaatst. De hydraulische pers liep steeds
meer op. Het tellertje zien oplopen op het scherm was nog spannender
dan wachten op het bekijken van je examenresultaten. Het balkje brak
uiteindelijk bij 5,574 kN. Dit kwam overeen met een score van 94%. De
allerlaatste groep die deelnam had een te groot proefstuk en werd daarom
gediskwalificeerd.

Tijdens de pauze bezochten we de beurs. Alle bedrijven die maar iets met
beton te maken hebben waren vertegenwoordigd. Ook SCIA Engineer was
aanwezig, voor het geval je vragen had over het free design van bruggen.
Na de drukte van de beurs was het een goed moment om eventjes op
adem te komen in de VIP-zeteltjes, hier hadden we een mooi overzicht
op het veld van (sch)Anderlecht. Na dit intermezzo was het tijd voor het
tweede deel van de wedstrijd.
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Concrete Day
Bij de tweede ronde was de spanning te snijden. In deze ronde scoorde
Antwerpen lager dan in de eerste ronde en ook Schoonmeersen scoorde
nu minder, maar 93%. Zodus was er toch nog een mogelijkheid dat
Poutrix kon winnen. Het eerste balkje van Poutrix brak op 3,149 kN.
Om te kunnen winnen moest de kracht nodig om het 2e balkje te breken
tussen de 6,20 en 6,40 kN liggen. Tijdens de proef gaf het tellertje aan
dat de kracht goed aan het stijgen was. Toen slabakte het eventjes, maar
met een laatste stuiptrekking is het balkje uiteindelijk gebroken bij een
kracht van 5,749 kN. Dit resultaat was goed voor een derde plaats in het
eindklassement! Voordat de prijsuitreiking zou beginnen was er nog
eventjes tijd voor ontspanning. Bij de prijsuitreiking werden we voor ons
goed resultaat met een cheque van 1000€ beloond.
Na deze belevenis zijn we met een opgelucht en goed gevoel naar Gent
terug gekeerd. Om deze speciale dag af te sluiten was er nog een etentje
gepland voor iedereen die aan dit project van Concrete day meewerkte.
Deze dag was een speciale belevenis voor onze groep, een dag waar we
later, als we afgestudeerd zullen zijn, nog wel eens met plezier zullen aan
terug denken.
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REKENSOFTWARE

CONSTRUCTIETYPE

VOOR ELK
ÉÉN GEÏNTEGREERDE WERKOMGEVING VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT
Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en werk vandaag al met de
rekensoftware van je toekomstige werkgever.
Vraag vandaag via onze website:
• gratis software met alle rekenmogelijkheden én BIM-integratie
• een gratis groepsopleiding voor studenten
• technische gebruiksdocumentatie en theoretische achtergronden
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Spelletjes
Als eerste spelletje krijgen jullie een woordzoeker voorgeschoteld.
Jaja, dit jaar gaat poutrix naar Japan!
Om de geïnteresseerden warm te maken voor deze onvergetelijke reis
worden hieronder een aantal japanse woorden voorgeschoteld die jullie
ongetwijfeld zullen horen, zien en eten.
Gambatte kudasai!
• ANIME
• BUDDA
• FUJI
• KAREE
• KYOTO
• OKONOMIYAKI
• OSAKA
• SHINKANSEN
• SHRINE

• TOKYO
• YAKISOBA
• YUKATA
• BOEDDHISME
• DONBURI
• KANJI
• KIMONO
• MOCHI
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• ONSEN
• RAMEN
• SHINTOÎSME
• SUSHI
• TENPURA
• UDON
• YEN
• TACOYAKI

Spelletjes
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Werfbezoek Vandenbussche
Het tweede werfbezoek van het eerste semester werd georganiseerd
door Vandenbussche, een klasse 8 bouwonderneming uit Aalter met een
familiair karakter. Vandenbussche is gespecialiseerd in zowel bouw- en
renovatieprojecten en staat bekend als een modern, verantwoordelijk en
no-nonsence bouwbedrijf. Loods 23 in het havengebied van Gent is een
prestigieus renovatieproject waarbij 23 woonlofts, 18 lofts voor hippe
en creatieve bedrijven, een ondergrondse parking en kelderbergingen
worden gebouwd. Het project is een kopie van de reeds gerenoveerde
aanpalende Loods 22.
Het bezoek begon op donderdag
25 november wanneer een
15-tal geïnteresseerde studenten
samen vertrokken voor een
korte busrit vanop het Techno
logiepark te Zwijnaarde naar de
Voorhavenlaan te Gent. Bij de
aankomst werden we ontvangen
door 4 verantwoordelijken in de
ruime werfkeet. Hier gingen we van start met een korte voorstelling waarbij
een introductie van het bedrijf, een kleine geschiedenis van het gebouw
en enkele technische aspecten van het project werden toegelicht. Hierna
kwamen ook de project- en de werfleider aan het woord die hun ervaringen
van zowel de werf als van het bedrijf met ons deelden. Er werd dieper
ingegaan op het stalen skelet dat sinds 1890 diende als katoenloods en
later als beschermd monument werd opgenomen.
Na de presentatie begon de rondleiding op de werf samen met de
project- en de werfleider. Het bijzondere aan dit renovatieproject is dat
op alle niveaus (kelder, gelijkvloers, eerste verdiep en dak structuur)
tegelijkertijd werken bezig zijn. Om de rondleiding te beginnen werden
we naar de kelder geleid, waar we een duidelijk beeld kregen op welke
manier de oude funderingen vervangen waren door nieuwe.
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Loods 23
Vervolgens gingen we naar het dak, waar we een precies beeld van de
stalen authentieke draagstructuur kregen. Het uitzicht over de haven
van Gent was zeer indrukwekkend. Als laatste onderdeel van het bezoek
passeerden we op het eerste verdiep en gelijkvloers vooraleer we terug
naar de werfkeet gingen.
Om het bezoek te beëindigen hadden de
verantwoordelijken van het werfbezoek
nog een kleine traktatie voor ons.
We kregen lekkere oliebollen en een
drankje! Tijdens het eten konden we
samen met de verantwoordelijken van
Vandenbussche nog gezellig napraten
over het bezoek en nog alle vragen
stellen die in ons opkwamen. Ook de
werkmannen die op de werf aanwezig
waren mochten van de oliebollen
genieten, dit is een bewijs van het
familiare karakter van Vandenbussche.
Wat we als ingenieurs hebben geleerd, is dat planning in een
renovatieproject zeer belangrijk is. Tevens is het niet altijd even eenvoudig
een beschermd monument te renoveren. Hierbij komen steeds nieuwe
struikelblokken naar boven die op een ingenieuze manier moeten
aangepakt worden.
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Bouwkundebeurs
Op woensdag 7 november vond de jaarlijkse Bouwkundebeurs plaats in et
ICC, het evenement bij uitstek van het jaar voor Poutrix. Voor de 10e editie
zijn we verhuisd van zaal, van de banketzaal naar het Arteveldeforum en
de conceptstore.
De bouwkundebeurs is zoals elk jaar de ideale gelegenheid om contacten
te leggen met tal van bedrijven in de bouwsector, met oog op een stage of
een job. Dit zijn belangrijke keuzes in het leven van de student en wij als
Poutrix zijn dan ook heel blij als we daar enkele of meerdere van jullie in
hebben kunnen helpen.

Zoals ieder jaar bleek ook de interesse uit de bedrijfswereld weer zeer
groot en mochten we 25 bedrijven ontvangen. Bedrijven uit elke tak
van de bouwwereld waren aanwezig: aannemers, studiebureaus, project
managers en zo voort. Ook zij gaan elk jaar op zoek naar de beste
kandidaten voor hun stages en vacatures en komen jullie dus graag
overtuigen waarom zij de beste keus zijn om voor te werken. Zonder hen
zou er echter geen evenement zijn, dus willen wij alle aanwezige bedrijven
nogmaals bedanken en we hopen hen volgend jaar weer te zien.
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Bouwkundebeurs
De avond zelf begon met de ontvangst van de studenten in de knus
ingerichte conceptstore. Hier konden ze al genieten van een drankje en
een heerlijk kommetje pompoensoep. Dan volgden een korte speech van
de voorzitter en de vicevoorzitter alsook de langverwachte voorstelling
van de jaarreis, waarna de beurs officieel geopend werd.

Te veel praten kan leiden tot een
droge keel en daarom werd er ook
dit jaar een open bar aangeboden
aan alle aanwezigen. Vanaf 19u30
konden ook de hongerige magen
gevuld worden. Dit jaar waren
hiervoor panini’s en hot dogs
voorzien en ik denk dat deze bij
iedereen wel in de smaak vielen.
Om af te sluiten werd er ook nog een dessertbuffet voorzien.
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Bouwkundebeurs

Om 21u30 werd de beurs afgesloten en kon iedereen (hopelijk) met een
gelukkig hart naar huis vertrekken. We kunnen dit jaar wel spreken over
een succeseditie en we willen dan ook alle aanwezigen bedanken en
iedereen succes toewensen in hun zoektocht naar de ideale job of stage.
Tot slot bedank ik graag alle Poutrixleden die geholpen hebben deze
avond zo succesvol te maken.
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Spelletje
SUDOKU TIME !!!
Hoeveel sterren kan jij aan?
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Poutrix Reis
Op de meer dan geslaagde 10e editie van de Bouwkundebeurs hadden
we het genoegen om jullie aan te kondigen wat de bestemming van onze
Poutrix reis wordt dit jaar. Van 3 tot en met 14 april maken we met Poutrix
een rondreis in het prachtige Japan. Er wordt een gevarieerd programma
samengesteld met werf- en universiteitsbezoeken afgewisseld met andere
culturele en toeristische activiteiten die het land te bieden heeft.
We brengen een bezoek aan enkele van de grootste steden van Japan.
Tokyo, Kyoto en Osaka zullen na deze reis geen geheimen meer voor
ons hebben. Binnenlandse verplaatsingen worden gedaan met het
lokale openbaar vervoer bij uitstek: de bullet train. Met het oog op de
Olympische Spelen die in 2020 in Tokyo worden georganiseerd is er op
constructievlak in Japan enorm veel te bezichtigen. De beroemde Akashi
Kaikyo brug die de stad Kobe verbindt met de rest van het Japanse
eiland is een bezoek waard. Naast de prachtige kersenbloesems die in april
openbloeien, is er in Japan nog veel andere natuurpracht te
bewonderen, een excursie naar Mount Fuji kan daarom niet in het
programma ontbreken.
Klinkt dit voor jou als een ideale manier om er even tussenuit te zijn
in het tweede semester? Aarzel dan niet om jouw motivatiebrief door
te sturen naar het reisteam voor 11 december en wie weet kan jij wel
een plaatsje bemachtigen om deel uit te maken van ons reisgezelschap.
Deze 12-daagse reis wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:
BESIX, Buildsoft, Herbosch-Kiere, Denys en NMBS, die wij via deze weg
van harte willen bedanken voor hun bijdrage.

Japan
3 - 14 april 2019

Tokyo
Kyoto
Osaka

Met dank aan onze sponsers

Conferentie IALCCE
Van 28 tot en met 31 oktober vond het 6e internationale congres van
‘Life-cycle Engineering’ plaats in het ICC te Gent. Het congres stond in
het teken van de lange termijn design voorschriften om hedendaagse
bouwkundige structuren te ontwerpen met voldoende structurele
veiligheid, robuustheid en duurzaamheid. Dit facet van de bouwkunde
krijgt de laatste jaren aanzienlijk meer aandacht, aangezien de meeste
bouwwerken hun design levensduur bereikt hebben. Het congres brengt
proffen en mensen uit de onderzoekswereld samen om hun kennis te
delen in verband met dit onderwerp en zorgt ervoor dat internationale
banden worden gesmeed.
Als studenten hadden we de kans
om dit uniek evenement bij te
wonen. We mochten naargelang
onze eigen interesse lezingen
volgen. Tussen de lezingen door,
werd er steeds een hapje en
drankje voorzien, wat zeker werd
geapprecieerd. Sommige studenten
kregen zelfs de kans om hun voeten
onder tafel te schuiven tijdens het
diner dinsdagavond, waarvan
alleen nog vage, onvergetelijke
verhalen resten.

SANACON is een jong studiebureau gespecialiseerd in schadediagnose van
betonconstructies. SANACON biedt daarbij praktisch en wetenschappelijk
betonadvies op maat aan bedrijven, architecten, studiebureaus,
patrimoniumbeheerders, ….
De diensten aangeboden door SANACON worden samengevat in vier clusters:

SCHADE-

STRUCTURELE

KWALITEITS-

TECHNISCH

DIAGNOSE

ANALYSE

CONTROLE

ADVIES

Door de snel groeiende markt van betonrenovatie stijgt ook de
vraag naar onze diensten met betrekking tot schadediagnose.
Daarom is SANACON op zoek naar nieuwe medewerkers (m/v)
met de mogelijkheid om door te groeien.
Bezoek onze website voor meer informatie: WWW.SANACON.BE

Spelletje
Mister X zou graag mee op de foto van de bouwkunde staan tijdens het
bal der ingenieurs.
Helpen jullie hem zo snel mogelijk om een weg door het gepeupel te
vinden om zijn bouwkundejaar en vrienden te verzilveren?
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Stage Benoit
Καλημέρα! Kalimera, of in het Vlaams: ‘goeiedag’.
Benoit De Vos tot uw dienst. Als masterstudent
Dredging & Offshore Engineering leer je over
verschillende soorten schepen, pompen, Jan De
Nul, DEME en nog zoveel meer. Desondanks
de inspanningen van de professoren om genoeg
beeldmateriaal te voorzien, blijft het moeilijk om
je voor te stellen wat de omvang van die wereld
nu echt is. Sta me toe om je te vertellen hoe mijn
stage verlopen is en je een idee te geven wat je kan
verwachten.
Als je dit leest, ben je waarschijnlijk aan het overwegen om op stage
te gaan, al op stage gegaan, of gewoonweg geïnteresseerd in wat ik te
vertellen heb over mijn tijd bij Tideway, een dochterbedrijf van DEME.
Wel, beste lezer, het begon allemaal op 7 november 2017: de befaamde
Bouwkundebeurs. Zoals velen in de master had ik nog geen klaarduidelijke
carrièreweg geplaveid en was de Bouwkundebeurs metaforisch
gesproken de eerstesteenlegging. Tijdens de boeiende gesprekken met de
afgevaardigden van de vele aanwezige bedrijven was ik tot de conclusie
gekomen dat een stage ten eerste je een ongelofelijke ervaring bijbrengt
en ten tweede niet slecht staat op je CV. Met een fris drankje in de hand
sloeg ik een babbelteje met iemand van DEME. Haar enthousiasme en de
mogelijkheid op een buitenlandse ervaring klonken als muziek in de oren.
Een kans als deze krijg je niet vaak in je leven, dus zonder twijfelen ben
ik de dag nadien mijn gammele CV nauwkeurig beginnen hervormen en
stuurde ik een motivatiebrief op.
Bingo, telefoon van DEME. Ik werd uitgenodigd voor een Skype-gesprek
in januari, na het examen van Structural Stability. Het gesprek
was luchtig en aangenaan, maar als ik je even advies mag geven,
ga hier niet licht over en bereid je een beetje voor. Aan de andere
kant van de lijn worden vragen gesteld over het bedrijf en jezelf die
je niet meteen kan beantwoorden zonder voorafgaande research.
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Stage Benoit
Fast forward, de examens in juni zijn afgelopen en de voorbereidingen
voor de stage konden beginnen. Na het contacteren van mijn promotor
bleek het verplichte papierwerk, een uitgebreid medisch onderzoek
en intern overleg allemaal niet zo erg als initieel gedacht. Je krijgt een
stagebegeleider toegewezen die met je in contact staat en al je vragen
beantwoordt.
Begin juli kreeg ik te horen dat ik stage mocht lopen bij het dochterbedrijf
van DEME, gevestigd in Breda. De aandachtige lezer vraagt zich nu
al af waarom de introductie in het Grieks begin, en terecht. De stage
begon met een korte offshore safety cursus in Rotterdam, een EHBOintroductie en een praktijkproef om uit een zinkende helikopter te leren
ontsnappen. Drie dagen later was ik klaar om ingezet te worden voor het
echte werk. Na een kort bezoekje op het hoofdkantoor in Breda zat ik op
de ochtendvlucht naar Cyprus.
De slaperige vlucht van een viertal uren kwam tot een abrupt einde
toen ik voor het eerst voet zette op het eiland. De walm van hete lucht
maakte me meteen duidelijk dat ik mijn winterjas beter had thuisgelaten.
Temperaturen van 30°C om 8 u ’s morgens waren eerder de norm dan de
uitzondering, een bezoekje naar het strand ’s avonds klonk niet slecht. De
mondige personal driver voerde me vlot naar Larnaca, een havenstadje in
het oosten van Cyprus.
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Stage Benoit
Het onshore team verwelkomde me en bracht me snel up-to-date over
het project. Het betrof een ‘scour protection’-project, kort samengevat, de
onderzeese pijpleidingen die een afgelegen gasplatform aan de kust van
Israel met het Israelische vasteland verbinden, werden bekleed met een
dikke laag stenen die bescherming biedt tegen de ruwe zee-omgeving.
Cyprus is een droog, dor land, vol met rotsen. De ideale bakermat om een
succesvolle steengroeve te beginnen.
Om de duizenden tonnen stenen van de groeve naar de haven te
transporteren, hebben de vrachtwagens gezamenlijk niet minder dan
860.000 km afgelegd, meer dan 20 keer de omtrek van de aarde.
Het eerste transportprobleem is opgelost, de vraag is nu, hoe krijgen we
het materiaal van de haven naar de pijpleiding op de zeebodem bij Israël?
Het antwoord hierop is simpel, maar tegelijk van enorme omvang: met
behulp van een fall-pipe vessel, oftewel een valpijpschip. Dit schip heeft
een diverse bemanning van een 40-tal man en kan om de 3 dagen zo’n
18,000 ton stenen vervoeren.
Een kort telefoontje van de
stagebegeleider naar de kapitein
volstond, en ik mocht aan boord gaan.
Het leven op een schip is heel
gestructureerd vergeleken met dat
aan de wal. Tijdens de shifts van 6
uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds
ondersteunde ik het projectteam en
kreeg ik de vrijheid om op ontdekking
te gaan op het enorme schip.
Een lang gesprek met de stuurman leerde me dat de kok van het schip
in zijn jonge jaren de zeven zeeën heeft overwonnen bij de marine, dat
de mechanicien een dieselmotor geblinddoekt kan demonteren en dat de
kraanmachinist graag een stapje in de wereld zet.
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Stage Benoit

Het leven aan boord stopt niet, dag en nacht is het team in de weer om
het schip varende te houden om koste wat het kost het project goed uit te
voeren en op tijd naar huis te kunnen. Het personeel doet namelijk rotaties
van 5 weken aan boord, 5 weken thuis. Het is dus van alle belang dat de
sfeer goed zit, het eten lekker is en dat er ontspanningsvoorzieningen zijn.
Als je na je dagelijkse shift te moe bent om je armspieren te trainen in de
fitness-zaal, staat de lounge met Playstation en driving simulator altijd
open om tot ontspanning te komen.
Voor wie nog niet overtuigd is, een internationale stage is een fantastische
ervaring, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. De ideale kans
om voor het eerst van het leven als ingenieur in het buitenland te proeven,
je kennis uit te breiden, nieuwe mensen leren kennen, vreemde culturen
ontdekken en vooral, een klein stapje in de wijde wereld te zetten.
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Werfbezoek Willy Naessens
Het werfbezoek naar Willy Naessens Group is ondertussen een jaarlijkse
traditie geworden. Op maandag 12 november zijn we in de namiddag
naar twee sites geweest en ’s avonds bezochten we het hoofdkantoor.
De eerste stop was de bouwwerf “Z-center”, een kantoorgebouw in
Zwevegem. De structuur bestaat nagenoeg volledig uit geprefabriceerde
elementen. Door het gebruik van prefab wordt er gerekend op een
bouwtijd van acht tot negen weken (van fundering tot einde ruwbouw).
De planning voor deze structuur kon gemakkelijk opgemaakt worden
aangezien er een vrijwel identiek gebouw er net naast staat.

De tweede stop van de middag was Willy Naessens Construct in
Oudenaarde. In deze fabriekshal worden prefab wandelementen
geproduceerd. Voor andere prefab elementen (zoals kolommen, etc.) heeft
Willy Naessens Group nog andere fabrieken. In deze fabriekshal wordt
de beton ter plaatse gemaakt en gestort ofwel met een kleine mixwagen
ofwel via een bak op rails die doorheen de fabriek kan bewegen. Onder de
mal van een prefab wand zit een triltafel zodat na elke stortfase de beton
gemakkelijk verdicht wordt.
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Werfbezoek Willy Naessens

Omstreek 16h30 lieten we de
studenten die het keuzevak prefab
volgen achter en trokken we richting
het hoofdkantoor van de Willy
Naessens Group in WortegemPetegem. Alvorens het bezoek aan
het hoofdkwartier zelf, werd er
eerst een rondleiding gegeven in de
Strohoeve.
Prachtige stallen gebouwd in een authentieke stijl, praktisch uitmestsysteem, automatisch gepersonaliseerd voedersysteem per box en koetsen
à volonté.
Na de strohoeve werden we dan uiteindelijk begeleidtnaar het
hoofdkwartier waar de open bar ons welkom heette. Na een lekker
biertje kregen we een rondleiding door het gebouw langs de studiedienst,
calculatiedienst, … en natuurlijk een presentatie over de jobmogelijkheden
binnen de groep.
Na deze drukke leerzame dag was het tijd voor echte ontspanning: in de
bar was er voor elk wat wils, terwijl we ondertussen rijkelijk voorzien
werden van broodjes met beenham (te vinden in het gamma van Willy
Naessens Food). Nadat de hongerige buikjes gestild waren kon er in de
ontspanningsruimte gesnookerd en getafeltennist worden alvorens weer
naar Zwijnaarde terug te keren. Kortom het was een interessante en
leerzame dag met een lekkere afsluiter!
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Bedankt aan onze sponsors!

Bedankt aan onze sponsors!

Testimonials

Eva Beyts
Werkvoorbereider op de werf:
De Persgroep Antwerpen
Hallo, ik ben Eva en 2 jaar geleden was ik ook nog lid van Poutrix net
zoals jullie.
Als startend ingenieur was ik op zoek naar een dynamisch bedrijf met
veel mogelijkheden en dat vond ik bij BESIX, waar ik onmiddellijk na
mijn studies aan de slag kon als Tender Engineer. Intussen zijn we één jaar
verder en heb ik reeds een boeiend traject doorlopen. Op de tenderafdeling
kon ik quasi onmiddellijk meewerken aan een groot project, waar ik door
de samenwerking met mensen uit verschillende afdelingen veel uit heb
kunnen leren. Toen het tenderen na een half jaar toch niet helemaal mijn
ding bleek, kon ik zonder probleem de overstap maken naar de werf. Als
werkvoorbereider voor de façade van de Kantoren van de Persgroep in
Antwerpen kreeg ik onmiddellijk de kans om mee te werken aan een mooi
en uitdagend project. Als starter werd, en word ik hier nog steeds erg
goed opgevangen en ondersteund door mijn ervaren collega’s, waardoor
ik in een relatief korte periode enorm veel heb bijgeleerd. Tegelijk wordt
mijn bijdrage binnen het project, ondanks mijn gebrek aan ervaring,
zeker gewaardeerd, wat mij extra motiveert om verder te groeien binnen
BESIX!
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Testimonials

Jarmo Lefebvre
Structural Engineer – HQ Brussel

Mijn naam is Jarmo Lefebvre en nog niet zo lang geleden zat ik aan de
schoolbanken van Magnel. Momenteel werk ik als junior structural
engineer bij BESIX waar ik de geziene theorie omzet in de praktijk.
Omdat BESIX een internationale aannemer is ben ik al vanaf de eerste
dagen bezig met zowel projecten en aanbestedingen overal ter wereld.
Bij een project wordt alles in detail uitgerekend en zie je het uitgevoerd
worden zoals je het ontwerpt. In aanbesteding moet dan weer op korte
termijn de haalbaarheid gecontroleerd worden en wordt op zoek gegaan
naar optimalisaties voor grote constructies. Zo heb ik al verschillende
aspecten van het ontwerpproces doorlopen in de tijd dat ik hier werk.
Op dit moment ben ik voornamelijk gefocust op de hoogbouw in
Nederland met torens van meer dan 100 meter hoog. Hierbij ben ik
tegelijkertijd bezig met controleberekeningen voor twee torens in Den
Haag en ook het opvolgen van de uitvoering en coördinatie van een toren
in Rotterdam. Hierbij zijn veel verschillende partijen aanwezig waardoor
het voor de nodige uitdagingen zorgt.
Gelukkig bezit BESIX veel expertise in verschillende disciplines waardoor
ik altijd wel een expert vind aan wie ik vragen kan stellen. De collega’s
hebben niet alleen kennis maar bezitten ook de juiste spirit om samen
te werken. Dit is mede ondersteund door de after-work activiteiten
georganiseerd door BESIX of onder de collega’s zelf.
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Testimonials

Jeroen Van Mengsel
Stabiliteitsingenieur
Afstudeerjaar: 2017
Dag (bijna-)collega’s,
Wanneer ik dit schrijf realiseer ik me dat het ondertussen al meer dan een
jaar geleden is dat ik Zwijnaarde achter me liet. De tijd vordert immers
snel als je doet wat je graag doet.
In het laatste masterjaar moet je vaak een moeilijke keuze maken:
studiebureau/’theorie’ of aannemer/’praktijk’. Ik was zelf eerder geneigd
naar het eerste maar vond gelukkig beide bij Alpha. Het afwisselend
berekenen en op plaatsbezoek gaan voor diverse projecten maakt mijn
job zeer interessant en leuk om doen.
In de veertien maanden dat ik bij Alpha werk ben ik reeds met
verschillende takken/concepten van ontwerp/berekening in contact
gekomen. Dit is te wijten aan de kleinere omvang van het studiebureau ten
opzichte van grotere bureaus, waardoor er veel afwisseling is in inhoud
en grootte van de projecten. De ene dag ben ik met een betonstructuur
bezig, de andere dag met een staalstructuur, houten balken, een talud of
fundering. Hierdoor heb ik nu reeds enorm veel bijgeleerd op diverse
vlakken gedurende de afgelopen maanden.
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Testimonials
Afgezien van de abstracte indeling van projecten (beton, staal, grond,…),
zijn ook de randvoorwaarden van de constructies enorm divers. Gaande
van een nieuw autostrade tankstation (Total Bièrges, E411) over een
nieuwe staalstructuur voor Bayer tot het bouwen van bulkloodsen
en tankenparken in de Antwerpse haven of complexe verbouwingen
van bestaande panden. Verder zijn er ook steeds kleinere opdrachten:
bv. het wegbreken van een muur, het plaatsen van een tussenverdieping in
een McDonald’s filiaal of het opmeten van een bestaande structuur en de
stabiliteit ervan evalueren.
Wat mij ook goed bevalt aan Alpha is de familiale en menselijke sfeer
die hier hangt. Personeelsleden zijn geen nummers. Het is dan ook een
familiebedrijf (meer bepaald de goedlachse familie Peiffer). De vlakke
structuur verlaagt de drempel om inspraak te hebben over alles en je
mening vrij te kunnen zeggen.
Alpha Studieburo is steeds op zoek naar nieuwe ingenieurs. Heb je
interesse in Alpha Studieburo als werk- of stageplek? Mail dan naar
Gerda.Peiffer@alpha-engineering.be met je cv en een motivatiebrief.
Veel succes met jullie zoektocht naar een leuke werk- of stageplek!
Jeroen
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Stel jezelf even kort voor.
Ik ben Lien Chiau, in 2018 afgestudeerd aan de UGent als Burgerlijk
ingenieur bouwkunde met een major in Offshore and Dredging en sinds
september aan de slag bij Artes Roegiers als assistent-projectingenieur.
Wat houdt je job concreet in?
Ik ben gestart op het project Oosterweel Linkeroever. Aangezien dit project
nog in de voorbereidings-/ontwerpfase zit, verschilt mijn takenpakket
aanzienlijk ten opzichte van iemand die direct gestart is op een werf in
uitvoering. Op heden houd ik me vooral bezig met de coördinatie van het
ontwerp. Dit houdt in dat ik vaak samenzit met het studiebureau, maar
ook met de hoofdprojectleiders van uitvoering en onze andere partners
in dit project om de clashes en raakvlakken te bespreken, namelijk de
mensen die instaan voor de wegenis en de mensen die zorgen voor de
technieken. Van zodra we in uitvoering staan, zal mijn takenpakket
veranderen naar o.a. het plaatsen van bestellingen, het oplossen van
problemen, het communiceren met onderaannemers, enzovoort. Kortom,
genoeg variatie dus!
Wat zijn de groeimogelijkheden?
Oosterweel Linkeroever is een project van om en bij de 400 miljoen euro.
Een groot project, maar toch heb ik als jonge startende ingenieur al enige
verantwoordelijkheid gekregen. Natuurlijk begint deze verantwoordelijk
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met kleine opdrachten, dewelke steeds groeien naar opdrachten met meer
en meer verantwoordelijkheid totdat je verantwoordelijk bent voor een
volledig project. Deze groei is natuurlijk een continue proces, waarbinnen
je zelf telkens meer verantwoordelijkheid krijgt, maar ook zelf initiatief
kan nemen om deze verantwoordelijkheid op jou te nemen.
Waarom koos je voor Artes?
Ik koos voor Artes Roegiers voor de uitdagende en indrukwekkende
projecten, de goede begeleiding als starter en de aangename werksfeer
binnen het bedrijf. Een bijkomend voordeel is dat Artes Group regionaal
gebonden werkt waardoor je niet elke dag het hele land moet doorkruisen
om naar je werk/werf te gaan.
Welke ondersteuning krijg je bij Artes?
Op je eerste werkdag krijg je een werf en een mentor toegewezen. Je
mentor is iemand die ook op hetzelfde project staat, maar dan met een pak
ervaring. Hij is je eerste aanspreekpunt, helpt je op weg en geeft je handige
tips. Daarnaast krijg je elke vrijdagnamiddag een opleiding dewelke
telkens dieper ingaat op een bepaald aspect: opstellen van contracten,
administratie van arbeiders, werfinstelling, calculatie enzovoort.
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One way to get the most out of life is to look upon
it as an adventure – William Feather

Matthias Van Campen
Project Controls Engineer
In 2013 studeerde ik in Gent af als Burgerlijk ingenieur Bouwkunde en
stond ik waar jij nu staat. In vergelijking met sommige anderen had ik
nog nergens gesolliciteerd en ik wist ook niet direct wat ik zou doen.
Eén ding was wel duidelijk: ik wou zo snel mogelijk de praktijk in
(of toch na eerst een laatste goede vakantie te hebben genomen).
Tot midden 2016 was ik werkzaam als Assistent-projectleider bij
een algemene aannemer. Het was geen onaangenaam werk, maar ik
merkte dat ik vooral bezig was/wilde zijn met optimalisaties. Er zijn
wel wat vernieuwingen bezig in de bouw maar over het algemeen gaan
veranderingen heel traag. Het project-gebaseerd werken is leuk, maar er
wordt maar weinig uit geleerd. Uiteindelijk viel mijn oog op een vacature
die inspeelde op mijn “heimwee” naar doorgedreven analyse en ging ik
op gesprek.
Ik was direct verkocht. Bij Primaned Belgium ben je niet enkel bezig met je
projecten, je hebt ook tijd om jezelf te ontwikkelen in wat jou interesseert.
Als consultant kom je terecht in een waaier van sectoren en de jobinhoud
verandert continu. Het is een KMO die klein genoeg is om iedereen goed
te kennen, maar waarbij je toch impact krijgt op de grote projecten.
Nu, 3 jaar later, kan ik al bijna niet meer bijhouden waar ik allemaal van
heb mogen proeven: planningen opmaken van uitdagende projecten,
4D-modelleringen opstellen, dashboard-visualisaties implementeren
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en programmeren, trainingen volgen over allerlei project-management
aspecten en zelfs trainingen geven. Ook de team events zijn stuk voor
stuk uniek met heel toffe collega’s.
Wat houdt jouw job in bij Primaned Belgium?
Primaned is een bedrijf waarin de werknemers centraal staan. Er wordt
ingespeeld op wat jouw wensen en sterktes zijn en zo heeft iedereen zijn
eigen traject. Als Project Controls Engineer ondersteun je het project
management team. Dat houdt onder meer in; het opstellen / onderhouden
/ integreren van de planning (die voor grote projecten behoorlijk
complex kan zijn), het opmaken van rapportages, het uitvoeren van
scenarioanalyses, risicoanalyses, kostenvarianties... Er komen echter ook
vaak ad-hoc opdrachtjes tussen (vb. External coaching).
Op dit moment heb ik 4 verschillende projecten. Eén project in de
constructiesector, twee in de farmaceutische industrie en ik heb er nu ook
ééntje bij een agrarische multinational. Die laatste is bijzonder uitdagend
vermits het ook wat programmeerwerk inhoudt. Ik heb invloed op de
bedrijfsprocessen en werk op de afdeling ‘continuous improvement’.
Hoe ziet jouw typische werkdag eruit?
Zoals boven al blijkt is dit zeer moeilijk te zeggen. Ik werk af en toe van
thuis uit. Vaak pak ik de wagen om bij een klant op kantoor te gaan.
Soms neem ik de fiets naar ons eigen kantoor en nog andere dagen begint
mijn werkdag wanneer ik in de trein naar Nederland mijn laptop open sla.
De variatie is super. En ik denk dat ik met mijn gat in de boter ben gevallen.
Heb je interesse om Matthias en de rest van ons team te versterken?
Stuur gerust een mailtje naar jobs@primaned.be of neem een kijkje op
onze website voor meer informatie: www.primaned.be.
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Jérôme Risack
Junior Project Manager
Afstudeerjaar 2017
Beste studenten,
Na een korte ervaring als stabiliteitsingenieur ben ik in mei van dit jaar
als Junior Project Manager bij A-RES gestart. Tijdens het eerste gesprek
werd er mij voorgesteld om met een toekomstige collega een dag mee te
lopen om kennis te maken met de manier van werken en de uitdagingen
van de job. Na deze kennismaking en omwille van de veelzijdige job
beschrijving was ik onmiddellijk overtuigd om hier aan de slag te gaan.
A-RES valt namelijk niet te categoriseren onder de twee standaard types bedrijven
die jullie ongetwijfeld kennen. Wij zijn noch een studiebureau, noch een aannemer.
Als Project Management & Quantity Surveyor treden wij namelijk op ter
assistentie van de bouwheer om het goede verloop van het project te garanderen.
Als Junior Project Manager kreeg ik van in het begin een aantal projecten
toegewezen waarvan ik de dagelijkse opvolging garandeer en als contactpersoon
optreed. Dit zijn in mijn geval het Muziekcentrum De Bijloke, de Waalse Krook,
het Wintercircus en de Vooruit. Aangezien we een klein bedrijf zijn, wordt je
uiteraard ook betrokken bij de projecten die je collega’s dagelijks opvolgen.
Wat deze job bijzonder interessant maakt is dat je met zo goed als alle aspecten
van een project te maken krijgt. Zo komen wij, zonder zelf te ontwerpen, steeds
in contact met architecten en ingenieurs om de ontwerpfases op te volgen
en mee te helpen denken aan oplossingen. Doorheen al deze fases zal je als
project manager ook kennis maken met de budgettaire beperkingen van de
meeste projecten. Als projectmanager sta je namelijk ook in voor het bewaken
van het budget en het toetsen van de ontwerpen aan het beschikbare budget.
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Muziekcentrum De Bijloke

Wintercircus

Waalse Krook

Al deze taken voer je natuurlijk uit aan de zijde van een ervaren Senior Project
Manager. Al heel snel krijg je binnen het team veel vertrouwen en krijg je
gaandeweg ook steeds meer verantwoordelijkheid. Absoluut geen gebrek aan
doorgroeimogelijkheden dus!
Bovendien kom je bij A-RES in een (relatief) jong en zeer dynamisch team terecht.
Zo wordt er regelmatig met collega’s afgesproken om ook buiten de kantooruren iets
te gaan eten, drinken of sporten. Zo namen we in de zomermaanden bijvoorbeeld
deel aan een voetbalcompetitie met Gentse architecten- en studiebureaus.
Heb je nog vragen over A-RES of ben je geïnteresseerd om het team van A-RES
te versterken? Geef mij gerust een seintje op jerome.risack@a-res.be of stuur je
CV en bijhorende motivatiebrief rechtstreeks naar jobs@a-res.be.
Hopelijk tot binnenkort!
Jérôme

Bioversneller

Kleindokkaai
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“We maken deel van een verticaal
uitgebouwde onderneming met familiale spirit
en vlakke toegankelijke structuur.” - Thomas
Met een hele encyclopedie vol kennis studeer ik af als burgerlijk ingenieur
bouwkunde master constructieontwerp. Gedurende dat laatste jaar kon ik
reeds op de vele activiteiten van Poutrix kennismaken met de bouwwereld.
Werfbezoeken, de bouwkundebeurs,… dit alles gaf een goed beeld waar
je als ingenieur kan terechtkomen. De zomer ervoor had ik stage gelopen
bij Willy Naessens Industriebouw. Daar kon ik ook proeven van het leven
binnen een bedrijf. Onmiddellijk merkte ik de Naessens Sfeer, uniek.
Het groepsgevoel is hier heel sterk aanwezig en primeert steeds. Je kan
deel uitmaken van een mooi uitgebouwd en omvangrijk familiebedrijf
dat geen stugge structuur heeft. Na een heel heldere sollicitatie ging ik
hier dan ook aan de slag. Ik startte, ietwat atypisch voor een ingenieur,
in de Sales. Mijn taak was prospectie uit te voeren, klanten te bezoeken
en uiteindelijk de klant te overtuigen om te kiezen voor Willy Naessens.
Hierbij had ik vooral veel sociaal contact, doch was de technische
achtergrond steeds sterk aanwezig.
“Kansen krijgen en grijpen”
Maart 2015 kreeg ik op een avond een telefoontje van CEO Dirk
Deroose met het voorstel om Willy Naessens Tessenderlo te gaan leiden.
Willy Naessens Tessenderlo is het aanspreekpunt voor de provincie
Limburg en omstreken, voor zowel Industriebouw en Zwembaden. Een
afdeling met een eigen studiebureau, eigen werfleiding, eigen ploegen,…
Een enorme kans dus, zeker als 27-jarige.
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Ik heb rationeel over dit aanbod nagedacht, alles op een rijtje gezet en de
sprong gewaagd. Het is een mooi voorbeeld hoe men bij de Willy Naessens
Group young potentials heel wat groeikansen biedt! Ik kan rekenen op
een gemotiveerd team in Tessenderlo en pik de expertise en ervaring mee
binnen de groep.
Kortom: elke dag kom ik nog steeds met de volle goesting naar het werk,
en ben blij dat ik de keuze voor de groep Naessens heb genomen!
Als je vragen zou hebben, aarzel niet om me te contacteren op
thomas-dv@willynaessens.be
Succes met jullie loopbaan, zowel op de universiteit als in je latere carrière!
Geprefabriceerde groeten,
Thomas
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Brecht Kerkhofs
29 jaar oud
Bouwkundig ingenieur bij NMBS
Met mijn diploma ingenieur op zak, startte ik in 2014 in een studiebureau.
Later ging ik als consultant aan de slag. Zo kwam ik in contact met
Eurostation, een multidisciplinair studiebureau dat verantwoordelijk
is voor de realisatie van grote stationsprojecten. Zij boden mij een vast
contract aan. Daar ging ik met plezier op in. Recent, in november, werd
Eurostation geïntegreerd in NMBS, binnen de directie Stations.
Afwisselend takenpakket
Als projectingenieur stabiliteit heb ik een enorm veelzijdige job. Velen
denken dat je in een studiebureau alleen maar berekeningen maakt.
Niets is minder waar! Neem nu bijvoorbeeld het stationsproject van Gent
Sint-Pieters waar ik mee verantwoordelijk ben voor de algemene opvolging.
Daarvoor zit ik geregeld samen met projectleiders en architecten.
Daarnaast sta ik in voor wapenings- en geotechnische berekeningen,
dimensioneren van staalconstructies en betonnen elementen, ...
Je wordt constant uitgedaagd
Stationsprojecten zijn erg complex, maar dat maakt het net extra
interessant. Je leert continu bij omdat veel technieken gecombineerd
worden in één project. Als ingenieur ben je van A-Z betrokken. Daarnaast
zorgt de fasering van de werken voor een extra moeilijkheid. Het is
mogelijk dat maximum twee sporen tegelijkertijd buiten dienst kunnen
worden gesteld. We moeten er dus voor zorgen dat de treinen kunnen
blijven rijden.
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We denken zo goed mogelijk mee met de architecten en gaan na of hun
voorstellen wel uitvoerbaar zijn. Of het nu gaat om een groot of een klein
project, het doel blijft hetzelfde: het comfort van de reiziger verbeteren.
Work hard, play hard
Naast het technische is ook het menselijke aspect belangrijk. We werken
vaak samen en kunnen altijd op elkaar rekenen. Gelukkig is er ook tijd
voor ontspanning! We zijn een hechte groep collega’s die op vrijdagavond
graag de tijd nemen om samen de week af te sluiten met een glaasje.
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