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Voorwoord
Beste studenten (en sympathisanten),
Alweer een semester dat voorbijgevlogen is. Een semester vol vreugde,
vriendschap en uiteraard vele groepswerken, testjes en deadlines. Het is
hier dat Poutrix tracht het verschil te maken! Met de werfbezoeken, de
gezellige activiteiten in Zwijnaarde en de vriendschap proberen we het
leven van jullie, de bouwkundestudent(e), wat aangenamer te maken.
Want Poutrix is meer dan zomaar een studentenvereniging. Naast het
organiseren van talrijke bouwkunde events, zijn we voornamelijk een
groep vrienden. Een groep die zich wil inzetten voor de richting, en de
fantastische studenten uiteraard! We zijn dit jaar ook groter dan ooit: 30
Bestuursleden en medewerkers zetten zich week-in-week-uit in om van
dit academiejaar weer een topjaar te maken!
Ook dit academiejaar hebben we traditioneel ingezet met de openingsweek.
Door de variërende lessenroosters hadden we ditmaal de eer om wel drie
keer een openingsontbijt te organiseren, regen bleef uit op de openinsbbq
en ook het openingswerfbezoek was weer een succes. Verder kwamen er
nog twee werfbezoeken, deden we mee aan Concrete Day naar jaarlijkse
gewoonte, we werden naar traditie uitgenodigd op de DEME dinner en
om het jaar af te sluiten in schoonheid werd nog een heuse winter Kick-off
georganiseerd.
Deze activiteiten loonden allemaal de moeite. Maar het event van het
semester was uiteraard de bouwkundebeurs, dit jaar groter dan ooit! Het
hele bestuur heeft samengewerkt om van deze editie weer een succes
te maken. Het gezegde ‘Teamwork makes the dream work’ is nog maar
eens bewezen, met dank aan onze geweldige vice-voorzitter Lukas! Ter
voorbereiding van deze jobbeurs konden we ook deelnemen aan een CV/
sollicitatietraining georganiseerd door Brunel. Hier leerden we alle tips
en tricks om de bedrijven van onze eigen kwaliteiten te overtuigen.
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Voorwoord

Op deze 11e editie van de bouwkundebeurs werd ook de bestemming van
de Poutrix reis bekend gemaakt: Van 31 maart tot en met 12 april trekken
we naar het verre oosten en ontdekken we Macau, Hong Kong en Taiwan.
Volgend semester staan er ook weer heel wat leuke activiteiten gepland.
Begin maar alvast de slimste mens te spelen om je voor te bereiden op de
jaarlijkse Poutrix quiz!
Om af te ronden zou ik graag het voltallige bestuur bedanken voor
dit mooie semester! Chapeau dat jullie telkens weer het beste in jezelf
bovenhalen met een ongelooflijke drive, bedankt! Ook onze sponsors
verdienen een woordje van dank. Dankzij hun steun staan we waar we
nu staan en kunnen we elk semester net dat beetje interessanter maken
voor de studenten. De proffen en assistenten mogen uiteraard ook niet
vergeten worden voor hun steun en hulp. Bedankt!
Dan rest mij enkel nog om jullie in naam van het voltallige bestuur fijne
feestdagen en een succesvolle blok- en examenperiode te wensen. Geniet
nog van het student zijn, en bedankt dat je er ook dit semester weer bij
was! We zien elkaar terug volgend semester met weer een nieuwe reeks
activiteiten. Tot dan!
Mathias De Smedt
Voorzitter Poutrix 2019-2020
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Intro

Poutrix?! Wie zijn we, wat doen we, wat drijft ons? Als je de komende
pagina’s van dit fantastische ledenblad op je gemakje eens doorloopt zal dat
snel duidelijk worden. Maar misschien toch even een kleine samenvatting
waarvoor Poutix staat voor degenen die niet de hele dag hebben.
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 BIERBouwling 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
Mathias De Smedt - Voorzitter
2de master Dredging and Offshore
Bijnaam? Bobby
Favoriete poutrix activiteit? Ik zal maar niet bierbouwling zeggen zeker … De Poutrix reis!
Horrorvak? Datgene met die projecten
Links of rechts? Wat is links?
Favoriete Samson & Gert nummer? In de disco
Guilty pleasure?
Fc de kampioenen kijken in de blok

Lukas Cools - Vice-Voorzitter
2de master Dredging and Offshore
Favoriete Poutrix-collega?
All hail the great and powerful voorzitter <3
Guilty pleasure? Bake-off Vlaanderen
Horrorvak? Te veel keuze
Ergste kater drankje? Gin-tonic
Levensmotto? Een BMW GS
Eerst de melk of eerst de cornflakes?
Geen melk, anders wakke cornflakes

Joachim Peerlinck - Secretaris
2de master Dredging and Offshore
Bijnaam? Frits
Ergste kater drankje? Een doos melk
Guilty pleasure? Aalst Carnaval!
Horrorvak? FEM
Welke 3 objecten zou je meenemen naar een
onbewoond eiland? Magnesium stick, zakmes en
nen baggerboot
Deze prof kan mij wel krijgen: Marie-Francoiseke
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Voorstelling bestuur
Anatasia Van Wetter- Penning
1ste master Dredging and Offshore
Favoriete (bouwkunde)vak? Berecon
Deze prof/assistent kan mij krijgen:
Ik betwijfel sterk dat eender welke prof/assistent
mij kan krijgen
Resto in Zwijnaarde of nooit meer regen op de
fiets naar Zwijnaarde?
Resto, blijven jullie maar in de regen fietsen :p
Favoriete Samson & Gert nummer?
Kende ik er maar 1

Lukas Messelis - Webmaster
2de master Dredging and Offshore
Favoriete Poutrix collega?
Als ik Lukas (niet mezelf btw) neem stel ik statistisch
gezien het minste mensen teleur
Favoriete Poutrix activiteit? Willy Naessens
Ergste kater drankje? Ricard
Welke 3 objecten zou je meenemen naar een
onbewoond eiland? Zand, cement & water
Levensmotto? Waar een wil is, is een weg

Melissa De Volder - PR
2de master Construction Design
Leukste vooruitzicht dit schooljaar? Afstuderen
Favoriete film? The greatest showman
Guilty pleasure? Chips eten op maandag
Horrorvak? Systemen en signalen
Welk dier zou je willen zijn? Panda
Ergste kater drankje? Sambuca (Never again!)
Ik ben trots op …Jong & Diabeet
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Voorstelling bestuur
Robin Burggraeve - PR
2de master Dredging and Offshore
Favoriete (bouwkunde)vak? Inleiding tot de topografie
Ik koos voor bouwkunde omdat ... Beton sexy is
Bijnaam? Samson
Ergste nachtmerrie? Niet mee mogen op reis
Links of rechts? Extreem rechts
Guilty pleasure? Ex on the beach
Favoriete poutrix activiteit?
De gin tonic vergadering

Philippe Vanovenberghe - PR
2de master Construction Design
Guilty pleasure? SWB Delux
Ik ben trots op … Mezelf
Favoriete broodje in Zwijnaarde?
GEEN. BROODJES ZIJN NIET LEKKER!
Welke 3 objecten zou je met je meenemen naar
een onbewoond eiland? Een volgetankt vliegtuig,
een parachut en een cursus Flying for Dummies
Spuit of plat? Cola

Gilles Rogge - Interne
2de master Dredging and Offshore
Favoriete Poutrix-collega? Ik kan niet kiezen tussen
mijn vrienden <3 (Coolsje dus)
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
het de OG van de burgie richtingen is
Leukste vooruitzicht dit schooljaar?
Poutrix reis (als ik mee mag)
Links of rechts?
Politieke voorkeur: Rechts, Schrijfhand: Links
Horrorvak? Sysi, Scheikunde, informatica, keuze
genoeg
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Voorstelling bestuur
Sofie Lievrouw - Interne
2de master Dredging and Offshore

Bijnaam? Softie, Fietje
Favoriete Poutrix-collega? Ik kan niet kiezen
Ergste kater drankje? Alles van sterkedrank
Ergste nachtmerrie? Sterven?
Guilty pleasure? Overal curryketchup op doen
Leukste vooruitzicht dit schooljaar? Maar 1
vakje meer hebben in het tweede semester!
Welk dier zou je willen zijn? Karl Lagerfelds kat
(€€€)

Lucas Raes - Reis

2de master Dredging and Offshore
Favoriete (bouwkunde)vak?
Alles van professor Kortenhaus
Levensmotto?
‘s avonds grote Jan is smorgens dafalgan.
Ergste nachtmerrie?
Meer dan 10% kwijtraken op reis
Ik ben trots op … Mijn reflectie in de spiegel
Als je maar 1 gerecht kan eten voor de rest van je
leven, wat zou dit dan zijn? Everyday lasagna

Nathan Snauwaert - Reis
2e master Dredging and Offshore

Favoriete Poutrix-collega? Lukas raes
Bijnaam? Punch Lord
Ergste nachtmerrie? Tournee minerale
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
Ik vroeger graag zandkastelen bouwde
Deze prof/assistent kan mij wel krijgen:
Iedereen die mijn diploma kan garanderen
Guilty pleasure? Uitstellen
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Voorstelling bestuur
Melissa Spitaels - Pers
1ste master Dredging and Offshore
Favoriete Poutrix-collega? Strootje <3
Ergste nachtmerrie? Spaties voor vraagtekens
Ik ben trots op... De twee testjes DIWI met 20/20
in het eerste jaar (wel gebuisd op het examen)
Guilty pleasure? K3 liedjes (en dansjes oeps)
Favoriete (bouwkunde)vak? Hydraulica
Leukste vooruitzicht dit schooljaar?
Knokke weekend 2.0 met Talent voor cement

Merel Stroo - Pers
1ste master Construction Design
Favoriete Poutrix-collega? Mijn persmaatje natuurlijk
Favoriete (bouwkunde)vak? Nvt
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
Ik dan geen informatica meer had
Wat is jouw ergste kater drankje?
Alle shotjes uit de Delta
Ik ben trots op … Mijn fluostiften collectie
Ergste nachtmerrie? Geen thee meer in huis hebben

Hendrik Claerbout - Medewerker
1ste master Dredging and Offshore
Favoriete (bouwkunde)vak? Beton 2
Ergste nachtmerrie? Veel herexamens
Bijnaam? Hennie (niets te maken met de prof)
Ik ben trots op … Mijn hoeveelheid herexamens
(tot nu toe)
Welke 3 objecten zou je met je meenemen naar
een onbewoond eiland? Een villa met zwembad,
een vliegtuig en wat asfalt (om een landingsbaan aan
te leggen)
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Voorstelling bestuur
Mathias Leys - Medewerker
2de master Construction Design

Ergste nachtmerrie? Vroeg opstaan!!!
Favoriete broodje in Zwijnaarde?
Zolang het van Ally’s komt is het goed.
Favoriete Samson & Gert nummer?
Bij de brandweer (big love)
Horrorvak? Toch serieus afgezien van Instabiliteit te leren, maar vond het wel een interessant vak.
Draadloos of bedraad? Draadloze koptelefoon,
maar bedraad internet. Dat valt tenminste niet weg

Morad Ihkan - Medewerker
3de bachelor
Favoriete (bouwkunde)vak? CAG
Ik ben trots op … mijn ouders <3
Ergste nachtmerrie?
In tramsporen terechtkomen met de fiets
Guilty pleasure?
Blind auditions van The Voice (her)bekijken
Favoriete broodje in Zwijnaarde? Vissalade
Leukste vooruitzicht dit schooljaar? Zomervakantie

Lukas De Langhe - Medewerker
1ste master Construction Design
Ik koos voor bouwkunde omdat...
Ik dat kei-, maar echt keiwijs vind.
Bijnaam? Pater Lukas
Ik ben trots op ... iedereen die flink zijn boterhammetjes opeet. (korstjes ook!)
Ergste kater drankje? Sangria, eikes
Eerst de melk of eerst de cornflakes?
Cornflakes tuurlijk, zoals vermeld in de Eurocodes.
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Voorstelling bestuur
Selim Janssens - Medewerker
2de master Operations management
Favoriete (bouwkunde)vak? FEM & het Safir project
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
De andere richtingen te makkelijk waren
Links of rechts? Centrumlinks
Deze prof/assistent kan mij wel krijgen: Mia
Leukste vooruitzicht dit schooljaar? Mathias die
nog eens een bowlingbal door het plafond van de
Overpoort Bowl smijt.

Ciel Callaerts - Medewerker
1ste master Construction Design
Bijnaam? cici (en Pascale)
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
Bob De Bouwer mijn idool is.
Favoriete broodje in Zwijnaarde?
Het minst vuile vind ik maison
Favoriete poutrix activiteit?
De paintball van volgend jaar
Deze prof/assistent kan mij wel krijgen:
Evelien Symoens

Thibault Deforce - Medewerker
1ste master Dredging and Offshore
Ik koos voor bouwkunde omdat...
dit blijkbaar een keuzevak is
Bijnaam? Bootn
Welk dier zou je willen zijn? Alpaca
Ergste nachtmerrie? GSM plat xs
Ergste kater drankje? Goldstrike
Levensmotto?
Het leven is te jong om nuchter te blijven!

12

Voorstelling bestuur
Davy Capelle - Medewerker
1ste master Construction Design
Favoriete Poutrix-collega? Lukas Delanghe
Ik ben trots op … m’n fysieke conditie
Bijnaam? Koning David, teefje en nog veel meer
Eerst de melk of eerst de cornflakes?
Ik eet geen cornflakes
Horrorvak? Informatica/Programmeren
Ergste kater drankje? Sangria
Levensmotto? In het leven kan je maar proberen.

Louis De Beule - Medewerker
1ste master Dredging and Offshore
Guilty pleasure? Fc de kampioenen *2 kijken
Favoriete (bouwkunde)vak? Hydraulica
Ergste kater drankje? Fles wijn
Favoriete poutrix activiteit? Werfbezoeken
Favoriete Samson & Gert nummer?
Wij willen voetballen
Als je maar 1 gerecht kan eten voor de rest van
je leven, wat zou dit dan zijn? Steak champignon

Stef Helderweirt- Medewerker
1ste master Dredging and Offshore
Ik ben trots op … De plant op mijn kot die nog leeft
Favoriete broodje in Zwijnaarde?
Mijn eigen boterhammetjes
Ergste nachtmerrie? Spinnen. Veel spinnen.
Levensmotto? Geniet nooit met mate
Horrorvak? Betonconstructies: gewapend beton
Favoriete Samson & Gert nummer?
Dat met de videoclip in Plopsaland
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Voorstelling bestuur
Voorstelling bestuur
Olivier Priem - Medewerker
2de master Dredging and Offshore
Favoriete Poutrix-collega? Al de schakelstudenten!
Levensmotto? Geld moet rollen
Wat is jouw ergste kater drankje?
Niet van toepassing
Ergste nachtmerrie? Nog een FEM-projectje
Guilty pleasure?
Kelly Clarkson – Since you’ve been gone
Deze prof kan mij wel krijgen: Mia Loccufier <3

Joerie Van Ackere - Medewerker
2de master Dredging and offshore

Levensmotto? Wir schaffen das
Guilty pleasure?
Stiekem kijk ik veel naar Gert Late Night
Horrorvak?
FEM, miljaar wa wasda voor een project jong
Favoriete Samson & Gert nummer?
In de disco OOHOOOOHOOH
Deze prof/assistent kan mij wel krijgen: Bij deze
een oproep voor meer vrouwelijke assistentes!

Thomas Meyers - Medewerker
1ste master Construction Design
Favoriete (bouwkunde)vak? Werktuigkunde
Ergste nachtmerrie? Melissa Spitaels
Welk dier zou je willen zijn? Melissa Spitaels
Ergste kater drankje? Jenever, by far
Beton of hout? Beton gewapend met hout
Favoriete Poutrix activiteit?
Bierbouwling met Mathias
Lift of trap? Roltrap
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Voorstelling bestuur
Jarl De Meuleneire- Medewerker
3de bachelor
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
Architectuur toch niet mijn ding bleek te zijn
Guilty pleasure? 4x frieten in de week eten
Favoriete broodje in Zwijnaarde? Eentje die daar
al een hele voormiddag ligt te weken in de frigo
Horrorvak? WIBA schijnt erg te zijn, maar als
vroegere archie heb ik dat nooit moeten doen
Links of rechts? Ik heb twee linkerhanden

Rani Gevaert - Medewerker
3de bachelor

Bijnaam? Ronny
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
Architectuur niet lukte :(
Horrorvak? Wens
Leukste vooruitzicht dit schooljaar?
Lesvrije week
Favoriete Samson & Gert nummer? Oya lélé
Lift of trap? Naar boven de lift naar beneden de trap

Lucas Develter- Medewerker
2de master Operations Management
Ik koos voor bouwkunde omdat ...
Ik graag hele dagen naar Zwijnaarde fiets
Ik ben trots op … Mijn lidmaatschap bij de Poperings Hommelbier Fanclub
Horrorvak? Focking FEM
Deze prof/assistent kan mij wel krijgen:
Ik hang helaas al aan de ketting
Ergste nachtmerrie?
Een nieuwe prijsverhoging van een julientje
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Alumni-BBQ
Zoals elk jaar, op de eerste vrijdagavond
van het nieuwe academiejaar, organiseert
Poutrix als eerste activiteit de Alumni-BBQ.
Op deze activiteit worden alle oud-studenten
van Poutrix uitgenodigd, een uitgelezen
kans om oude bekenden, medestudenten
en professoren, terug te zien en/of nieuwe
mensen te leren kennen. De tenten werden
opgezet, lichtjes en versieringen opgehangen
en de drank koud gezet op het grasplein voor
het geliefde Labo Magnel, de reeds gekende
formule voor een gezellige avond.
De avond ging van start met een glaasje cava en enkele versnaperingen,
terwijl er vol enthousiasme gekeuveld werd over de afgelopen vakantie,
reizen en eerste werkervaringen. Het weer werkte niet altijd even goed
mee, maar dit kon de sfeer niet bederven. De malse stukken vlees, verse
groenten en pasta– en aardappelsalade werden met veel smaak naar
binnen gesmikkeld. Terwijl er genoten werd van een lekker glaasje wijn,
een hartig bier of, voor de Bobbers, een verfrissend alcoholvrij drankje.
De 14e editie van de Alumni-BBQ was wederom een succes! Dit was
evenwel niet het einde van de avond voor een aantal van de aanwezigen,
die nog naar oude gewoonten afzakten naar het bruisende nachtleven in
Gent.
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Alumni-BBQ
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Openingsontbijt & BBQ
Traditiegetrouw werd de start van het academiejaar ingezet met de
geweldige openingsweek van Poutrix! Deze startte traditiegetrouw met
het openingsontbijt, waarbij Poutrix zorgde voor heerlijke koffiekoeken,
fruitsap en warme chocomelk (of koude voor de liefhebbers ;-)). Op die
manier konden de studenten derde bachelor, eerste master en tweede
master genieten van een lekker ontbijtje in hun pauze tussen twee lessen.

Maar de openingsweek eindigde hier nog niet, want een paar dagen later
was het weer tijd voor de jaarlijkse openingsbarbecue! Zowel studenten,
proffen als assistenten konden hier genieten van drie stukjes vlees, een
drankje, pastasalades, groentjes, enzoverder voor maar liefst 5 euro. (Wat
een koopje!)
Het was weer een geslaagde editie en we hopen jullie allemaal terug te
zien op onze activiteiten!
Volg Poutrix op
Instagram!
Blijf op de hoogte
van onze leuke
activiteiten en
werfbezoeken!

poutrix_gent
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Openingsontbijt & BBQ

Openingswerfbezoek Artes
Het openingswerfbezoek werd dit jaar georganiseerd door de Artes
Group. Het op en top Belgisch bedrijf is een sterke speler op alle terreinen:
burgerlijke bouwkunde, waterbouw, gebouwen en restauratie. Het groot
en mooi project van de Theunisbrug in Antwerpen was dan ook ideaal
om dit aan ons over te brengen. Voor een betere bevaarbaarheid van
het Albertkanaal wordt de oude brug vervangen door drie naast elkaar
gelegen bruggen, twee verkeersbruggen en een trambrug. Allen ook hoger
en langer dan de bestaande brug.
Zoals gebruikelijk als we niet in onze favoriete studentenstad kunnen
blijven, stapten we een goedgevulde bus op. Artes had met hun project
een dertigtal bouwkundige burgies kunnen overtuigen waaronder zelfs
verschillende internationale en Erasmus studenten. Startend met een
drankje in de hand werd een korte inleiding over de structuur van het
bedrijf gegeven en andere lopende projecten werden aangehaald.
Daarna werd overgegaan tot de werf zelf en werden we opgedeeld in
kleinere groepen om het allemaal een beetje intiemer te maken. Artes was
ook zo vriendelijk om dit waar nodig in het Engels te doen zodat iedereen
goed kon volgen.
Door het korte tijdschema dat Artes is
opgelegd werd er op verschillende locaties
aan de verschillende bruggen gewerkt en
konden we dus ook vele aspecten van het
project inspecteren. De stalen bruggen
werden geproduceerd in Gent en Namen
en via rivier en kanaal tot in Antwerpen
gebracht. Op de kade van het kanaal
werden de bruggen als een blokkendoos
in elkaar gelast om dan later in zijn geheel
met een SPMT via een ponton op zijn
plaats gezet te worden. Daarnaast werden
ook de landhoofden en (zwarte) pijlers in
gereedheid gebracht.
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Theunisbrug Antwerpen
Deze werken gebeuren vlak naast een drukbevaren kanaal, een tramlijn
en een drukke rijbaan vlak aan het Sportpaleis. Al deze verkeersstromen
moeten bijna 24 uur per dag ongehinderd kunnen doorgaan wat ook nog
eens een extra voorzichtigheid en strakke planning geeft. Maar Artes kon
met enige fierheid zeggen dat ze al vele complimenten gekregen hadden
via sociale media over de vlotheid der werken.
Ook wij kunnen niet anders dan Artes Group complimenteren voor dit
aangename werfbezoek. Want naast de grootheid van de werken was er
ook tijd voor kleinere bouwkundige anekdotes en niet te vergeten het
hapje en drankje op het einde.
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Teambuilding
Het begon allemaal enkele maanden geleden, vrijdag 4 oktober om
precies te zijn, op het technologiepark in Zwijnaarde. Voor het vertrek
naar de Ardennen werden de aanwezigen getrakteerd op een frietje. We
reden met vijf auto’s naar de camping waar de tenten werden opgezet
en het kampvuur werd aangestoken. Nadien nam iedereen een drankje
en zette zich rond het kampvuur waar de eerste vriendschapsbanden
werden gesmeed en/of de bestaande vriendschappen werden versterkt.
Na een (korte) nachtrust voor de meeste mensen, vertrokken we naar
de echte teambuildingactiviteiten. De voormiddag bestond uit allerlei
klimactiviteiten en hoogteparcours. We moesten eerst een verticale
rotswand beklimmen gevolgd door een wankelende plankjesbrug en een
indio-brug die uiteindelijk toegang gaven tot een free jump. Hierna was
het middag en konden we ons buikje vullen.
In de namiddag kwamen de echte groepsactiviteiten aan bod. Bij
de eerste activiteit na de middag was het doel om heel de groep (18
mensen) via een slinger op een paletje van 1 m op 1,5 m te krijgen. De
tweede activiteit bestond uit een touwenparcours waar heel de groep
over moest zien te geraken, wetende dat de overspanningen soms 8 m
waren. Zowel het evenwicht van iedereen als de beenspieren van een
deel van de mannen werden hier op de proef gesteld maar uiteindelijk
wisten we de opdracht te volbrengen. Hierna volgden er nog enkele
kleine competitie spellen waarin er verschillende groepen tegen elkaar
moesten spelen om de overwinning te bemachtigen. Tot slot kregen we
dan nog de kans om onze kruipkunsten te showen in een speleobox en
daar werd de namiddag mee afgesloten.
Hierna reden we naar Hoei om daar naar enkele bezienswaardigheden
te gaan kijken, een cafeetje te doen en tot slot te eindigen in een gezellig
restaurant. Dit was daarmee ook het einde van een geslaagd en prettig
teambuildingweekend.
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Teambuilding
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CV workshop Brunel
Een overzichtelijk en aantrekkelijk CV opstellen is voor de gemiddelde
student geen eenvoudige opgave. En met het oog op de aankomende
Bouwkundebeurs kwam de CV workshop van Brunel op het ideale
moment. Op woensdag 23 oktober kwamen Sofie en Bilal van het consultancybedrijf Brunel onze studenten wat praktische tips en tricks meegeven
om hun cv te optimaliseren.
Aan de hand van een fictief persoon toonden ze aan wat er nu allemaal
wel of net niet op een CV hoort te staan. Maar aangezien een CV ook niet
alles is ging de presentatie verder nog over je motivatiebrief schrijven en
je LinkedIn profiel up-to date houden. Aan het einde van de avond genoot
iedereen nog na van een hapje en drankje waarbij CV’s konden voorgelegd
worden aan Sofie en Bilal. Dankzij alle tips & tricks kon iedereen zijn CV
bijwerken om zo een job of stage te scoren op de Bouwkundebeurs.
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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
2. Je ontvangt meteen de bevestigingsemail met login en paswoord.
3. Log in op de website, sectie
‘Downloads’.
4. Installeer de software naar keuze.
5. Je ontvangt automatisch na enkele
werkdagen jouw gratis licentie per
email.
Meer info of vragen:
studenten@buildsoft.eu

BuildSoft

structurally loved by engineers

Spelletje
Als eerste spelletje krijgen jullie een woordzoeker voorgeschoteld.
Jaja, dit jaar gaat de poutrix reis naar Hongkong, Macau en Taiwan!
Om de geïnteresseerden warm te maken voor deze onvergetelijke reis
worden hieronder een aantal gerelateerde woorden opgesomd.
Deze zijn logischerwijs te vinden in de woordzoeker.
Veel succes! ;)
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Werfbezoek Willy Naessens
Naar jaarlijkse traditie ging op maandag 28 oktober een werf- en
bedrijfsbezoek van Willy Naessens door. Vol enthousiasme vertrokken
we (Poutrix en studenten van het keuzevak prefab) met de bus vanuit
Zwijnaarde richting Geraardsbergen.
Te Geraardsbergen is Concreton te vinden. Dit is een fabriek binnen de
Willy Naessens Group waarin enkel prefab betonnen balken en kolommen
geproduceerd worden. Andere prefab elementen zoals wanden worden
in andere fabrieken gemaakt. De productie van een balk/kolom verloopt
volledig binnen één hal. We konden waarnemen hoe de wapeningsstaven
op juiste lengte gesneden worden en vervolgens tot een volledige wapening
van een balk worden gelast. Parallel daarmee verloopt de productie van
de bekisting. Uiteindelijk wordt het wapeningsskelet in de bekisting
geplaatst, gebeurt er een laatste controle en kunnen de prefab elementen
gegoten worden. Tussen begin en einde van dit proces zit ongeveer een
week voordat de elementen naar de werf overgebracht kunnen worden.
Na een helse busrit over de taalgrens kwamen we aan op onze tweede
stopplaats in de beurt van Doornik. Dit is een van de vele werven van
Willy Naessens waar een enorme industriehal wordt gebouwd. De
structuur bestaat nagenoeg volledig uit prefab betonnen elementen, wat
een veel kortere bouwtijd met zich meebrengt.
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Werfbezoek Willy Naessens
Na dit werfbezoek vertrokken
de studenten van het keuzevak
prefab terug richting Zwijnaarde
en trokken wij verder naar het
hoofdkantoor van Willy Naessens
te Wortegem-Petegem. Hier kregen
we een uitgebreide rondleiding
binnen het heel recent gerealiseerde
kantoorgebouw. Achteraf kregen
we natuurlijk ook een presentatie
over al de jobmogelijkheden
binnen de Willy Naessens Group.
Als afsluiter van deze leerrijke dag
konden we op het hoofdkantoor
genieten van een fris biertje, een
broodje met beenham (te vinden
in het gamma van Willy Naessens Food) en een chocomousse. Buiten
dit lekker en overvloedig aanbod aan eten/drinken was er ook een
mogelijkheid om ons uit te leven in de ontspanningsruimte met pool- en
pingpong tafel, rustig te genieten van een film of gewoon gezellig in de
bar te genieten van een biertje en een babbel. Als het dan eenmaal tijd was
om de bus op te springen richting Zwijnaarde werden we nog verwend
met een goodiebag.
Kortom, het was een zeer leerrijke dag met een enorm leuke afsluiter.
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Bouwkundebeurs
Op woensdag 6 november vond onze jaarlijkse bouwkundebeurs plaats.
Deze 11e editie ging voor het tweede jaar op rij door in de Conceptstore
en Arteveldeforum van ICC Gent.
Het was de ideale gelegenheid voor de studenten om, in het geval van
2e masters, de verschillende bedrijfswage… euh sorry… mogelijkheden
voor een toekomstige job op een rijtje te zetten om zo de beste keuze te
kunnen maken en, voor de 3e bach en 1e master, met de bedrijfswereld in
aanraking te komen en eventueel te polsen voor een stage bij de favoriet.
We mochten dit jaar maar liefst 35 bedrijven verwelkomen, een stuk meer
dan vorig jaar! De beurs werd dan ook wat uitgebreid waardoor maar liefst
een honderdtal studenten konden deelnemen. Deze aanwezige bedrijven
gingen van studiebureaus tot consultancy tot aannemersbedrijven. Ook
zij kwamen weer met volle zin en enthousiasme hun verhaal doen in de
zoektocht naar de ideale persoon om hun team te versterken. We willen
de partners dan ook bedanken voor de steun, zonder hen was deze editie
van de beurs niet gelukt!
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Bouwkundebeurs

Na maandenlange voorbereiding werden in de ochtend reeds door het
voltallige Poutrix-team de panelen opgezet, de fancy inrichtingen in
mekaar gevezen en de naamkaartjes klaargelegd. Wanneer alles op z’n
plaats stond werden de eerste studenten ontvangen met warme soep om
even de honger te stillen van een ganse dag les. Wanneer iedereen goed en
wel de handen kon verwarmen aan de warme kom, werd de avond officieel
geopend met een freeride speech van de voorzitter gevolgd door een
woordje van de vice, waarna het reis-team afsloot met de langverwachte
bekendmaking van de reisbestemming!
Vervolgens konden de studenten zich wagen doorheen de gemotiveerde
afgevaardigden van elk bedrijf. Een pientere student kon op korte tijd een
zee aan informatie vergaren, terwijl die tegelijk de voorraad stylo’s voor
een heel jaar kan bijvullen, om met een rugzak vol gadgets en flyers ten
buffet te keren. Ja hoor, ook dit jaar stond er een uitgebreid feestmaal te
wachten om de energie erin te houden, want zoals het gezegde gaat: ‘Een
bedrijf ziet je nog zo graag, met een pint in de hand en een volle maag’!
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Bouwkundebeurs

Naar het einde van de avond toe, wanneer alle drukte gestild was, konden
studenten en afgevaardigden verbroederen in de speciaal ingerichte
Conceptstore, waar op een geslaagde beurs kon teruggekeken worden
terwijl de éclairkes van het dessertbuffet in vloeiende beweging de
monden werden ingeworpen.
Aan alle aanwezigen en in het bijzonder aan het voltallige team van
Poutrix een welgemeende merci voor de gezellige en succesvolle editie
van de #BKB!
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Spelletje
Zoek de 7 verschillen: Luc & Frank
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Poutrix Reis
Op de meer dan geslaagde 11e editie van de Bouwkundebeurs hadden
we het genoegen om jullie aan te kondigen wat de bestemming van onze
Poutrix reis wordt dit jaar. Van 31 maart tot en met 12 april maken we
met Poutrix een rondreis naar Hongkong-Macau-Taiwan. Er wordt een
gevarieerd programma samengesteld met werf- en universiteitsbezoeken
afgewisseld met andere culturele en toeristische activiteiten die het land
te bieden heeft.
Tijdens deze reis brengen we een bezoek aan de Hongkong-Zhuhai-Macau brug, een brug van wel 55 km lang! Na Hongkong verkend te hebben,
trekken we verder naar Macau. Deze klein maar fijne bestemming ten
zuiden van China wordt ook wel het Las Vegas van Azië genoemd! Zo
vind je hier veel casino’s en kun je er ook goed gokken. De volgende stop
is Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Hier brengen we een bezoek aan de
Taipei 101, een toren van wel 508 m hoog, en nemen we een kijkje bij de
opbouw van de Taipei Sky Tower. Natuurlijk zullen vele werfbezoeken er
ook niet aan ontbreken. Zo zullen we bijvoorbeeld een werfbezoek brengen aan een windmolenpark van Jan De Nul en aan een Caisson quay wall
bij DEME.
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 13 december 23u59 en wie weet kan jij wel
een plaatsje bemachtigen om deel uit te maken van ons reisgezelschap.
Deze 13-daagse reis wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:
BESIX, Viabuild!, Herbosch-Kiere, Visser & Smit Hanab, SBE en NMBS,
die wij via deze weg van harte willen bedanken voor hun bijdrage.

Hongkong Taiwan
31 maart - 12 april 2020

Hongkong
Macau
Taipei

Met dank aan onze sponsers!

www.ney.partners

Design: HQ Cordeel - Temse (BE), 2018 - Crepain-Binst Architecture © Limeparts-Drooghmans & Studio PSG

Brussels
Namur
Luxembourg
Tokyo
Bordeaux
Delft

Design: Tintagel Castle Footbridge - Tintagel (UK). 2019 - Ney & Partners - William Matthews Associates - © English Heritage

Spelletje
Alle regels die gelden voor een gewone Sudoku gelden ook voor een Killer
Sudoku. Daarnaast is een Killer Sudoku onderverdeeld in verschillende
gebieden van verschillende afmetingen en vormen. Het getal in de hoek
van elk gebied geeft aan wat de som van de cijfers in dat gebied is. Tot slot
mag in elk gebied elk cijfer maximaal één keer voorkomen.
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Proffeninterview
Wat heeft u gestudeerd?
Aanvankelijk volgde ik de richting ‘Latijn’ om
nadien over te schakelen naar ‘WetenschappenWiskunde’. Op het einde van de humaniora
twijfelde ik lang wat ik verder zou studeren:
Bio-ingenieur
of
Industrieel
ingenieur.
Uiteindelijk besloot ik te gaan voor de meer
brede opleiding Industrieel ingenieur aan de
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Gent in de
veronderstelling dat ik dan zou kiezen voor de
optie ‘bio-chemie’. Echter, in het tweede jaar wist
mijn docent van het opleidingsonderdeel ‘Sterkteleer’ zijn vak met zoveel
passie over te brengen dat ik uiteindelijk voor de optie ‘bouwkunde’ heb
gekozen. Hoewel dit aanvankelijk niet mijn bedoeling was, heb ik nadien
nooit spijt gehad van mijn keuze.
Van welke lessen kunnen bouwkundige studenten u herkennen?
Bouwkundige studenten kunnen me herkennen van de
opleidingsonderdelen Berekening van Bouwkundige Constructies I en
II, Metaalconstructies en Berekening van Metaalconstructies. Verder
doceer ik ook een deel van het vak Kernreactortechniek, maar dit is voor
studenten met een niet bouwkundige achtergrond.
Welk van deze vakken geeft u het liefst?
Mijn voorkeur gaat uit naar Metaalconstructies omdat dit iets praktischer
is dan de andere vakken die ik doceer.
Waar is de ambitie vandaan gekomen om les te geven aan de universiteit?
Ik had nooit echt de ambitie om les te geven aan de universiteit maar dit
is eenvoudigweg zo gegroeid. Met mijn eindwerk had ik de studieprijs
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Kim Van Tittelboom
van de Belgische Betongroepering gewonnen waardoor ik mijn eindwerk
mocht voorstellen tijdens de betondag. Prof. Luc Taerwe had deze
presentatie bijgewoond en belde me nadien op met de vraag of ik interesse
had een doctoraat aan te vatten aan het Laboratorium Magnel voor
Betononderzoek. Zo startte ik mijn doctoraat aan de UGent en werkte er
nadien nog enkele jaren als postdoctoraal onderzoeker. Aangezien ik heel
geboeid was door het onderzoek en graag binnen de academische wereld
wou blijven functioneren, solliciteerde ik voor een openstaande positie
als docent.
Zijn er bepaalde mensen waar u naar opkijkt binnen uw vakgebied?
Ja, voornamelijk collega’s binnen het vakgebied die een grote
onderzoeksgroep hebben en toch nog de tijd vinden om persoonlijke
gesprekken aan te gaan en steeds tijd vrijmaken voor andere collega’s.
Wat is uw favoriete bouwwerk en waarom?
Dicht bij huis kan het havengebouw in Antwerpen me zeer zeker bekoren
en als ik het iets verder mag zoeken zou ik zeggen de Burj Khalifa in
Dubai. Ik vind dit zeer mooie en inspirerende bouwwerken.
Wat voor student was u?
Al zeg ik het zelf, ik was een vrij voorbeeldige student. Ik zat niet op
kot maar ging iedere dag met de wagen naar Gent. Uiteraard had ik wel
meerdere vriendinnen die op kot zaten waardoor ik nu en dan ook eens
bij hen kon blijven logeren nadat we op stap waren geweest. Echter, ik
woonde steeds alle lessen bij al was ik misschien niet altijd even aandachtig
omdat ik toch ook wel veel plezier heb gemaakt met mijn vriendinnen
tijdens de les.
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Wat is uw lievelingseten?
Ik kan genieten van lekker eten dus er zijn meerdere gerechten waarmee je
me kan plezieren. Als ik een favoriet moet kiezen, ga ik voor de Vlaamse
klassieker frietjes met stoofvlees.
Na de lange werkdagen aan de Universiteit, welke hobby’s of interesses
vullen dan nog uw vrije uurtjes op?
Na het werk gaat er nog veel tijd naar mijn gezin waardoor er weinig tijd
over blijft voor hobby’s. Maar als die tijd er is, dan opteer ik ervoor om te
gaan wandelen. Ook skiën en snowboarden vind ik zeer leuk en daarvoor
maak ik graag ieder jaar een weekje vrij.
Heeft u bepaald advies dat u graag aan de bouwkundige studenten zou
willen meegeven?
Geniet van jullie studententijd!
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Stabiliteit naar een
hoger niveau

Stabiliteit-EPB-Veiligheid-Ventilatie

MV Engineering is een ingenieursbureau met een getalenteerd
en dynamisch team waarbij de focus ligt op stabiliteit, EPB,
veiligheidscoördinatie en ventilatieverslaggeving. Dankzij de
combinatie van deze diensten kunnen wij de opdrachtgever een
totaalpakket aanbieden voor zowel grote als kleine projecten.
We zijn een jonge onderneming die volop aan het groeien is en
recent zijn intrek heeft genomen in onze nieuwe ruime kantoren.
Misschien mogen we jou straks verwelkomen voor een leerrijke
stage of een uitdagende job?

Momenteel zetten we
volop in op 3D modellering,
Via deze innovatieve
aanpak sluiten we alle
mogelijke conﬂicten tussen
architectuur, stabiliteit en
technieken uit. Intern gaan
we op zoek naar mogelijke
oplossingen om de
esthetische en praktische
randvoorwaarden van het
ontwerp te behouden.
Het ontwerp kan
voortdurend
mee evolueren tot de
uiteindelijke
uitvoeringswerken van
start gaan.

Werken bij MVE?

MV Engineering is steeds op zoek naar talentvolle en gedreven
medewerkers om hun team te versterken. We beschikken over een
ruime waaier aan opdrachten waarbij we inzetten op jouw interesses
en talenten. Wij bieden u een aangename werkomgeving met ruimte
voor zelfontwikkeling, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Dit
alles in een zeer aangename en familiale sfeer.

MV Engineering

Europalaan 1A/203, 8970 Poperinge

057 37 55 06

info@mve.be

Werfbezoek SECO
Voor het laatste werfbezoek van dit semester, voorzien door SECO,
trokken we met een volle bus richting Nieuwpoort. Zowel studenten
van het vak ‘Coastal Engineering and Harbour Construction’ als andere
leergierige enthousiastelingen waren er op deze maandagmorgen vroeg
bij om de stormvloedkering te bezichtigen.
SECO is onafhankelijk en neutraal technisch orgaan om inspecties te
organiseren en grote infrastructuurwerken te begeleiden en verzekeren
om zo risico’s te reduceren. SECO is op dat gebied marktleider in België
maar is ook internationaal actief.
Het doel van de sluis is dus om grote stormen te weerhouden en de
achterliggende gebieden te beschermen. Men koos voor een sectorsluis
als stormvloedkering. Dit soort sluis heeft een geringe impact op de
omgeving en is daarnaast betrouwbaar. Het is zelf mogelijk om ze deels te
openen om volumes water uit zee/rivier te laten passeren.
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Stormvloedkering Nieuwpoort
De klep zelf bestaat uit twee roterende gietstalen cilinders waaraan een
enorme plaat aan hangt. De rotatie maakt het mogelijk om een open
stand, gesloten stand en zelfs onderhoudsstand te realiseren.
De stormvloedkering voorziet een doorgang van maar liefst 38m tussen
de twee landhoofden langs de linker -en rechteroever. De plaat is een 12
tal meter hoog en buigt amper 12cm door bij de meest kritieke storm.
Door de specifieke geometrie is het mogelijk om een onbeperkte
doorvaarthoogte te creëren. In Oostende wordt de drempel op een
ponton gebouwd. De drempel is het bodemstuk waarin de kering wordt
weggewerkt bij een open stand. Men transporteert deze later per schip
waarna men hem laat zinken met hallucinante precisie.
Wat doet SECO nu specifiek voor dit project? Wel SECO volgde met hun
expertise het voorontwerp en de uitbesteding op. Op dit moment volgt
SECO daarnaast ook nog de uitvoering op en geeft daarbij de nodige
begeleiding. Wekelijkse controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd
als controle om problemen op te sporen en risico’s te minimaliseren.
SECO is ook steeds aanwezig op de meest cruciale uitvoeringsfasen om
alles in goede banen te leiden.
Na een heleboel technische info even iets over het verloop van de
voormiddag. We werden goed ontvangen door de ingenieurs die eerst een
vlotte en interessante omkadering over SECO en het project brachten.
Vervolgens bezochten we de werf zelf in twee groepen. De werf bestond
uit een deel van het linker landhoofd waar later de drempel aan geplaatst
zou worden. Impressionant was hoe de stalen damwanden de werf
omsloten en een echte diepe bouwput creëerden, niet voor mensen met
hoogtevrees.
Nadien volgde er nog een lekker hapje en een drankje met de mogelijkheid
tot het stellen van vragen. Tot slot willen we graag SECO bedanken voor
dit tof en leerzaam werfbezoek. Een uitstap die zeker voor herhaling
vatbaar is!
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Testimonials

Als jonkie, afgestudeerd in 2015, was ik op zoek naar een job met meer
afwisseling dan enkel de diehard engineering. De opleiding aan de
UGent bereid je immers voor op het klassiek profiel van studie-ingenieur. Als 2de masterstudent stond ik voor de keuze: een toekomst in
een studiebureau? Of misschien bij een aannemer?
Met veel enthousiasme, tussen de drukke thesisperiode door, ben ik
bij verschillende bedrijven en sectoren langs geweest op zoek naar een
eerste job. Het aanbod aan functies was meer divers dan eerst gedacht
maar steeds mooi afgelijnd. Het was wikken en wegen tussen cijferen
naar stabiliteit en projectmanagement.
Uiteindelijk ben ik terecht gekomen binnen de infrastructuur wereld.
Neen, niet de grote bruggen, tunnels en kunstwerken die huidige mobiliteitsproblematiek zouden oplossen. De dagdagelijkse infrastructuur die
iedereen gebruikt maar zelden bij nadenkt hoe complex deze kan zijn:
wegenis, riolering, omgevingsaanleg en organiseren van logistieke
stromen op en buiten terreinen. Ja, een job op een studiebureau!
De afgelijnde wereld van het ingenieur zijn had dan toch zijn limieten!
Ik ben met een klein hart beginnen werken binnen deze sector. Heb
ik wel de noodzakelijke kennis om de klanten tevreden te stellen?
Vergunningen, richtlijnen, verkeersproblematiek, communicatievaardigheden? Een andere tak van de job die je enkel al doende kan leren
vertelden ze mij op mijn sollicitatie! Ik word projectingenieur logistiek
en industrie!
Starten na een universitaire carrière is altijd een sprong in het duister,
alsook de bedrijfscultuur waar je terecht komt. Ik heb bewust gekozen
voor een KMO. Het contact met de collega’s is intenser, je krijgt meer
kansen naar groei en zélf de directie is aanspreekbaar!
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De eerste maanden waren zwaar, vermoeiend, maar lonend! Ik leerde
op korte termijn de verschillende projectfasen ontdekken: voorontwerp,
ontwerp, omgevingsvergunning, aanbesteding en uitvoering. Elke fase
heeft zijn eigen valkuilen. De charme van mijn job is dat ik ze allemaal
kan en mag combineren.
Ik zit in de beginfase samen met opdrachtgever om het
bouwprogramma te bepalen. We verlenen advies over het ontwerp, een
heus creatief traject! De bouwprogramma’s die we uitwerken binnen
Arcade zijn zeer divers: (her)aanleg van haventerminals, wetenschapsparken, bedrijventerrein en zoveel meer.
Het opmaken van vergunningen, overlegmomenten met overheden en
schipperen tot de gulden middenweg is gevonden. Het is een uitdaging
maar geeft voldoening.
Actief zijn bij Arcade heeft een bijkomend voordeel, ik sta ook in voor
de begeleiding uitvoering van het ontwerp. Wil dit zeggen dat ik de
ganse dag aanwezig ben op de werf? Nee! We verlenen advies waar
ons ontwerp niet duidelijk is, lossen onvoorziene problemen on site
op en houden een oog op het budget. Het in uitvoering zien gaan van
projecten die je zelf (mee) ontworpen hebt, is een grote meerwaarde aan
mijn job!
Binnen Arcade is ons team Logistiek en Industrie divers samengesteld
zodat we alle aspecten vlekkeloos kunnen doorlopen en onze
opdrachtgever de meest accurate en performante oplossingen aan
te bieden. Een project tot een goed einde brengen vergt teamwork,
iedereen kan zijn steentje bijdragen! Maar niet enkel achtergrondkennis is voldoende, een positieve ingesteldheid, creativiteit en de wil om
vooruit te gaan is noodzakelijk!
Ik ben terecht gekomen in een job waar ik het project van A tot Z
de revue zie passeren. Ik sta niet enkel in voor de berekeningen en
theoretische opbouw van het project, maar samen met Arcade zorgen
we ervoor dat een project tot leven komt!
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Edward Mahieu
Projectingenieur infrastructuur/
BIM modelleur
Afstudeerjaar: 2019
Dag Poutrix-leden!
Velen van jullie zullen me nog kennen van de Japan-reis afgelopen jaar,
maar ondertussen ben ik dus aan het werk. Na uitgebreid en met een
ruim vizier te solliciteren, heb ik uiteindelijk gekozen voor Arcadis.
Tijdens m’n deelname aan Terra Arcadia was het vrij snel duidelijk dat
de bedrijfscultuur van Arcadis me uitermate beviel en dat is zeker niet
veranderd sinds ik er werk. Er wordt geregeld wat georganiseerd na de
werkuren en zelfs tijdens het werk zijn er de wekelijkse fika-momenten.
Tijdens m’n sollicitatie wist ik dat BIM wel iets voor mij was, maar als
starter leek het me opportuun om me nog niet vast te pinnen op iets
specifiek. Aangezien het bij Arcadis de gewoonte is dat je de job mag doen
die het best bij je wensen en capaciteiten past, kreeg ik de mogelijkheid om
het BIM-verhaal te combineren met het ontwerpen van infrastructuur.
Daarnaast heeft Arcadis ook heel wat projecten in gebouwen, milieu en
water, dus kansen genoeg als ik eens andere oorden wil verkennen.
Ik kon onmiddellijk beginnen op een het complexe en uitdagende
infra-project (www.noordzuidlimburg.be), dankzij de de goeie
samenwerking met ervaren experts die Arcadis in huis heeft en waar ik
altijd terecht kan met vragen. Het ontwerpen bestaat onder andere uit
het bepalen van alle mogelijke horizontale en verticale lengteprofielen, de
dwarsprofielen, de aanknopingspunten, ... van de auto-, fiets- en spoorweg
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die aangelegd moeten worden. Op vlak van BIM ben ik al bezig geweest
met documentenbeheer en kostmanagement, maar vooral met het sneller
uittekenen en visualiseren van infrastructuur met een programma dat het
best te vergelijken is met SimCity. Een boeiende job dus!
Ben je ook nieuwsgierig naar de unieke Arcadis-sfeer en kom je graag
eens ontdekken hoe het eraan toegaat in een ingenieursbedrijf? Zorg
dan dat je erbij bent voor Terra Arcadia op 14 en 15 februari 2020.
Meer info of inschrijvingen via http://bit.ly/terra-arcadia2020
Voor meer informatie over onze visie op de mobiliteit van de toekomst,
kan je terecht op onze website: http://bit.ly/future-mobility-is-peoplecentric
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Lien Chiau
Assistent-projectingenieur
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 2018 aan de slag bij Artes Roegiers als assistentprojectingenieur.
Wat houdt je job concreet in?
Mijn avontuur is gestart op het project Oosterweel Linkeroever. Een
project in voorbereidings- en ontwerpfase waardoor mijn takenpakket
aanzienlijk verschilt met dat van iemand die op een werf in uitvoering
is gestart. Momenteel hou ik me vooral bezig met de coördinatie van het
ontwerp. Ik zit vaak samen met het studiebureau, de hoofprojectleiders
en andere projectpartners om de verschillende clashes en raakvlakken te
bespreken.
Van zodra dit project in uitvoeringsfase gaat, zal mijn takenpakket
ook evolueren. Dan zal ik onder andere bestellingen moeten plaatsen,
problemen oplossen en communiceren met onderaannemers. Een tof en
gevarieerd pakket dus!
Wat zijn de groeimogelijkheden?
Alhoewel Oosterweel Linkeroever een heel groot project is, heb ik als
startende ingenieur toch al enige verantwoordelijkheid gekregen. Het is
een natuurlijk groeiproces van kleinere opdrachten die steeds groter en
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uitgebreider worden tot je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het
volledige project. Bij Artes is dit een proces van geven en nemen. Enerzijds
krijg je steeds meer verantwoordelijkheid, maar er is ook ruimte voor
initiatief en om deze verantwoordelijkheid zelf op te nemen.
Waarom koos je voor Artes?
Vooral de uitdagende en indrukwekkende projecten spraken me aan.
Er is verder ook een erg goede begeleiding en een 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 te gaan.
Welke ondersteuning krijg je bij Artes?
Op je eerste werkdag krijg je een werf en een mentor toegewezen. Je
mentor is een ervaren collega die op hetzelfde project werkt. Hij of zij is je
eerste aanspreekpunt, helpt je op weg en geeft je handige tips. Daarnaast
krijg je elke vrijdagnamiddag een opleiding die telkens dieper ingaat op
een bepaald aspect. Hier komen onderwerpen aan bod zoals het opstellen
van contracten, administratie van arbeiders, werfinstelling en calculatie.
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Michiel Dhont
Junior Structural Engineer
In de zomer van 2016 leerde ik BESIX kennen via een stage op het
Engineering Department. Tijdens mijn stage ontwikkelde ik een tool
om de golfbelasting op offshore structuren te berekenen. Over die stage
schreef ik trouwens ook een tekstje voor het toenmalige Poutrixboekje.
Mijn positieve stage-ervaring en de ruime waaier aan prestigieuze
projecten maakten mijn keuze voor mijn eerste werkgever eenvoudig.
Sinds mijn start bij BESIX vorig jaar, ben ik betrokken geweest bij het
design van verscheidene projecten uit Europa, Afrika en Noord-Amerika.
Een gelijkaardige variatie is ook terug te vinden in de soort berekeningen.
Ik deed zowel staal, beton als geotechnische berekeningen, telkens met
deskundige begeleiding. In mijn ogen is deze variatie een absolute must
voor een startende ingenieur!
Verder wordt er ook sterk ingezet op je persoonlijk ontwikkeling met
regelmatige (in)formele evaluatiegesprekken en boeiende trainingen.
Zo kreeg ik bijvoorbeeld ook voldoende ruimte en aanmoediging
om in combinatie met m’n job deeltijds een extra master in Artificiële
Intelligentie te volgen. Dit past helemaal in het plaatje van BESIX als
vooruitstrevend bedrijf. BESIX zet enorm in op BIM, duurzaamheid en
open innovatie. Het is voor een jonge ingenieur enorm boeiend om deze
evoluties vanop de eerste rij te kunnen volgen!
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Dries Desmijter
Junior Werkvoorbereider
Mijn naam is Dries Desmijter en tot voor kort zat ik, net als jullie, nog
dagelijks in Zwijnaarde.
Ik werk nu bijna anderhalf jaar voor BESIX als werkvoorbereider. Ik
heb gekozen voor BESIX omdat ik graag wou meewerken aan de grotere
uitdagende projecten in België.
Als starter zat ik nog met een twijfel tussen civiele werken en gebouwen.
Mijn eerste project was er een in de civiele werken: we hebben de langste
glasvezelcomposietbrug uit één stuk ter wereld gebouwd in 2018.
Toen dit project afgelopen was, kreeg ik de kans om een gebouw op te
volgen. Ik sta er als werkvoorbereider in voor de prefab, technieken, het
gevelmetselwerk en ik volg ook de renovatie van een oude school op.
Mijn job laat me toe vanop de werf zelf te werken en in nauw contact te
staan met de onderaannemers en met de werfleiding. Toen ik net begon,
stond ik wat sceptisch tegenover de functie van werkvoorbereider maar
ik heb het mijzelf nog geen seconde beklaagd. Elke dag is uitdagender.
Tijdens de zomer heb ik ook enkele maanden van het werfleiderschap
mogen proeven. Hierdoor heb ik veel praktische ervaring opgedaan die
heel goed van pas komt in mijn job. Bij BESIX is het heel aangenaam
om te werken aangezien je samen met een team op de werf zit en veel
verantwoordelijkheid krijgt.
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Mathias De Pelsmaeker
Project Leader
In juli 2019 kon ik als 23-jarige Zwijnaarde verlaten met het diploma van
burgerlijk ingenieur bouwkunde op zak. Na twee jaren vol projectwerk
waarvan het doel of nut me soms zoekraakte, voelde ik me meer dan klaar
voor het fameuze work-life.
Tijdens de opleiding van burgerlijk ingenieur vergaar je heel wat inzichten
en kennis. Het was mijn doel om in mijn job die kennis te gebruiken
als backbone, maar niet als enige bron. Ik zocht naar een job waar een
aangename symbiose van hard skills en soft skills echt tot uiting kwam.
Bij mijn zoektocht naar een job wist ik dus heel goed wat ik wou, alleen
niet meteen waar ik dat kon vinden. Ik wou namelijk een zeker ownership
en autonomie hebben bij de projecten waar ik verantwoordelijk voor ben.
Inspraak hebben bij niet alleen de organisatie van een project, maar ook
bij de conceptie ervan vond ik belangrijk.
Dit heb ik gevonden bij Infrabel, als projectleider. Dat Infrabel een
gigantisch bedrijf is, is alom geweten. Toch voel je dit niet altijd. Ik ben
beland in de regio Gent, van daaruit vertrekken alle projecten vanaf de
kust tot Brussel en Antwerpen. Ons team, dat focust op de kunstwerken
(tunnels, bruggen, e.d.), telt zo’n 6 ingenieurs. Echter raken bij een project
altijd andere diensten van Infrabel betrokken zoals de verantwoordelijken
voor de spoorinfrastructuur zelf, of de elektrische bovenleidingen. Dit
maakt dat de groep mensen waar je op regelmatige basis mee samen
werkt toch zo’n 30 koppen telt.
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Dat ons team niet heel erg groot is, brengt heel wat voordelen met zich
mee. Zo wordt er heel goed geluisterd naar ieders wensen inzake werk,
werkhoeveelheid en verantwoordelijkheid.
Heel snel werd het me dan ook duidelijk dat hoewel je ganse projecten
op jezelf neemt, je nooit het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Hoe je
zo’n project invult, kies je echt volledig zelf. Aan autonomie is bij ons dus
zeker en vast geen tekort.
De omvang van Infrabel wordt wel duidelijk als je naar de groeimogelijkheden kijkt. Er zijn zowel verticale als horizontale groeimogelijkheden.
Verticaal is dit bijvoorbeeld nóg meer verantwoordelijkheid opnemen. Of
via de vele opleidingen die ons aangeboden worden, je verder verdiepen
en zo uitgroeien tot een ware expert. Horizontaal betekent dit een zee
aan flexibiliteit. Iemand die bijvoorbeeld startte als studie-ingenieur, kan
gerust de overstap naar de praktijk maken en de rol van projectleider op
zich nemen.
Ik ben dus gestart als projectleider. Ik hou ervan om projecten te leiden
van hun prille begin tot het einde. Dit gaat van de conceptfase en
onderhandelingen met de stakeholders zoals gemeentebesturen, naar het
opstellen en voorstellen van studiepakketten aan de interne of een externe
studiedienst. Tot het onderhandelen en vergaderen met aannemers en het
doorknippen van het openingslint bij de indienstname.
Mijn job zit dus vol variatie. Na twee maanden dienst was ik al bezig met
tunnels, wegen, mobiliteit en zelfs waterbouwkundige constructies. Een
typische werkdag kan erg sterk variëren. Zo is er een gezonde mix tussen
op kantoor, een werf of verplaatsing zijn.
Bij Infrabel kom je in contact met echt elk aspect van een bouwproject.
Heb jij ook interesse in zo’n ingevulde, variabele en uitdagende loopbaan,
dan kan je contact opnemen met onze rekruteringsdienst op talent@
infrabel.be
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DESIGN ENGINEER
JEROEN BOODTS
“REKENEN EN ONTWERPEN. DAARVOOR HOEF JE NIET NAAR
EEN STUDIEBUREAU, JE KAN HET OOK BIJ JAN DE NUL!”
“Momenteel werk ik als Design Engineer
op onze eigen interne studiedienst en
ben ik dagelijks bezig met het ontwerp
van verschillende structuren, civiel, maar
vooral offshore. Deze laatste sector heeft
enorm veel te bieden. Het geeft enorm
veel voldoening als je een structuur kan

ontwerpen die extreme weersomstandigheden kan weerstaan. De grootste uitdaging is dat ze zowel badweather –proof als
economisch en praktisch haalbaar moeten zijn.”

jobs.janden
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PROJECT ENGINEER OFFSHORE RENEWABLES
ARNO SOETAERT
“HET VERTALEN VAN DE VOORBEREIDENDE WERKEN NAAR EEN
WERKEND INSTALLATIEPROCES: DAT IS KICKEN!”
“Twee en een half jaar werk ik al op de
Offshore Renewables afdeling van Jan De
Nul. En nog geen minuut spijt van gehad.
Integendeel! Wat de job voor mij zo aantrekkelijk maakt, is het duaal karakter.
Zelfs als starter krijg je de kans om zowel
de projectvoorbereiding te verzorgen als
om het project in uitvoering, vaak internationaal, in goede banen te leiden. Voor

het Northwester 2 Offshore windpark nu,
bijvoorbeeld, ben ik betrokken bij het uitwerken van een deel van de installatie van
de windturbinefunderingen en installatie
van de componenten van de windturbine
zelf. Eens het project in uitvoering ga ik
aan boord van ons installatieschip Vole au
vent.”

ndenul.com
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An-Sophie De Meulenaere
Projectingenieur MBG
An-Sophie De Meulenaere (projectingenieur) en Nick Dildick
(projectleider) op Project “Duinenzee” in De Panne

In februari 2018 studeerde ik af als Civil Engineer, construction design.
Voor ik definitief aan de slag ging, wilde ik eerst een mooie reis maken.
Ik zocht en vond een mogelijkheid om als jobstudent te starten bij MBG.
Ik kwam voor de eerste keer in aanraking met dit bedrijf op de Poutrix
jobbeurs in oktober 2017. Daar werd ik al snel overtuigd, omwille van
de vlotte omgang met het HR-team, om bij MBG te solliciteren voor een
vakantiejob. De snelle reacties en het zeer toegankelijk zijn van hen, leidde
ertoe dat ik op een werf in Evergem kon beginnen. Op die werf ging ik
aan de slag als project ingenieur en stond ik in voor de ondersteuning van
de project- en werfleiding.
De aangename werksfeer tijdens deze vakantiejob, alsook de doorgroei
mogelijkheden en mooie voordelen, zorgden ervoor dat ik na mijn reis
dan ook vast aan de slag ging bij hen. Als starter, word je goed begeleid
bij MBG. Daarnaast wordt er ook veel belang gehecht aan opleiding en
verwerven van technische kennis voor gans het team maar ook eigen
suggesties en inbreng worden erg op prijs gesteld.

58

Testimonials
De projecten op zich zijn vooral interessant omdat alles van A tot en met
Z moet worden uitgewerkt door ons. Hierdoor komen we met alle takken
van de bouw in aanmerking wat de uitdaging weer groter maakt. Alle
technische taken, die aan bod komen tijdens de voorbereiding, kunnen
dus steeds in de praktijk worden waargenomen tijdens de uitvoering. Niet
alleen het technisch aspect is belangrijk maar dus ook de sociale klant.
Creatief, probleemoplossend en klantgericht denken, moeten wij dan ook
dagelijks doen.
Kortom, is MBG een zeker aan te raden bedrijf! Als laatste tip in jullie
zoektocht naar werk zou ik aanraden niet alleen naar de verloning en de
voordelen te kijken die bedrijven jullie aanbieden. Werksfeer, in welke
mate belang gehecht wordt aan privé- versus werkleven, en de aangeboden
ondersteuning waren voor mij doorslag gevende elementen in mijn keuze.
Nu is het uiteraard aan jullie! Veel succes gewenst in jullie zoektocht!
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Jorn Peeraer
24 jaar oud
Bouwkundig ingenieur bij NMBS
Van concept tot realisatie
In 2019 studeerde ik af als burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de KU
Leuven. Ik werd, net als velen onder jullie, geconfronteerd met de keuze
tussen werken in uitvoering of ontwerp. Een van de redenen waarom ik
voor NMBS koos, is omdat je niet enkel achter je bureau zit te rekenen,
ook al werk je in een stabiliteitsbureau. Ik werk aan projecten van A tot
Z: van concept tot en met realisatie. Dat wil zeggen dat ik samen zit met
de architect in de conceptiefase om reeds vroeg in het ontwerp input te
kunnen geven. Er wordt dan een berekening gemaakt van de structuur.
Wanneer een aannemer gegund is voor het project komen er alternatieve
uitvoeringen en aanpakken van de aannemer binnen. Deze kijk ik na en
ik geef mijn goedkeuring. Door het nakijken van deze berekeningen heb
ik al veel bijgeleerd over hoe het anders kan en wat er in de praktijk vaak
voorkomt.
Je leert enorm veel bij
Vlak na het afstuderen leer je nog enorm veel bij op korte tijd door al
die vergaarde kennis om te zetten in praktijk! Ik heb sinds mijn start bij
NMBS al omvangrijke en interestante projecten mogen begeleiden. In dit
proces ben ik enorm goed geholpen door toffe en behulpzame collega’s. De
projecten zijn zeer gevarieerd, NMBS ontwerpt namelijk alle structuren
in en rond stations. Dit kan gaan van stations, perrons, overkappingen
en tunnels tot parkings en fietsenstallingen. Deze structuren omvatten
ook nagenoeg alle structurele materialen. Ik heb dus de kans gekregen
om mijn kennis over beton, staal, glas en hout reeds toe te passen.
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Daarnaast biedt NMBS andere opleidingen aan om al je vaardigheden
die van pas komen op de werkvloer aan te scherpen.
Uitdagend
De projecten die ik bij NMBS mag begeleiden zijn niet enkel uitdagend
in omvang maar hebben ook een grote complexiteit. Een treinstation
en de stationsomgeving moeten namelijk steeds operationeel blijven
en toegankelijk zijn voor de reizigers. De beschikbare plaats en tijd om
werken uit te voeren is dan ook steeds een uitdaging. Ik moet dus niet
enkel blindelings rekenen maar ook nadenken over de praktische kant
van de uitvoering. Hoe krijg ik deze materialen op de werf? Is dit snel en
eenvoudig uit te voeren? Is het ontwerp uitvoeringsgevoelig? Dit zorgt
niet alleen voor veel voldoening wanneer je een elegante oplossing kan
vinden voor een probleem maar geeft ook voeding voor interessante
discussies met collega’s. Wanneer er dicht bij de sporen gewerkt moet
worden staat uiteraard steeds de veiligheid van de werknemers en de
reizigers voorop.
Aangename werksfeer
Ook al krijg je als jonge ingenieur veel op je bord, ik word enorm
bijgestaan door mijn collega’s. Er heerst een amicale sfeer op de
werkvloer waarbij je steeds met vragen, suggesties of opmerkingen bij
collega’s terecht kan. Tenslotte leer je enorm veel uit het stellen van
vragen! We spreken ook geregeld af buiten de werkvloer. Dit kan zijn op
onze jaarlijkse barbecue, op een drink om te klinken op het einde van
de maand of gewoon omdat je er zin in hebt. Het omgaan met collega’s
buiten de werkvloer bevordert de werksfeer enorm! Kortom, ik heb er
net als velen onder jullie lang over getwijfeld waar ik zou gaan werken
en wat ik net wou doen. Maar ik ben zeker en vast tevreden dat ik voor
NMBS heb gekozen!
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Toon De Vis
Projectingenieur bij SBE nv
Afgestudeerd juni 2018

Maart 2018, onderuit geschoven op de banken van auditorium Magnel praten mijn
vrienden steeds meer over sollicitatiegesprekken en potentiële werkgevers. De ene
gaat op zoek naar een job als werfleider, de andere wil starten bij een studiebureau.
Sommigen hebben zelfs hun buik vol van de bouwkunde en zoeken een eerste werkplek
in een hele andere sector. Ik hoor bij de tweede groep en wil de dingen die ik geleerd
heb tijdens de opleiding toepassen in de praktijk. Een gastcollege uit het vorige
semester over het ontwerp van een diepzeekade in de haven van Rotterdam was in mijn
hoofd blijven plakken. Deze les werd gegeven door Jan Putteman, projectingenieur
bij SBE. Enkele overtuigende babbels met een vriendin die hier ook actief is als
projectingenieur zetten mij er uiteindelijk toe aan een spontane sollicitatie te doen.
Na enkele e-mails en een interessant sollicitatiegesprek met de gebroeders Thomas,
de zaakvoerders van SBE, mag ik mijn eerste contract ondertekenen.
3 september 2018, met wat klamme handjes stap ik het bureau in Sint-Niklaas
binnen. Ik word ingedeeld in het team van Jan, waardoor ik me vooral zal richten
op geotechniek en waterbouwkunde. Het eerste project waaraan ik mag meewerken
is het uitvoeringsontwerp van een All Weather Terminal (AWT) in de haven van Gent
(google het gerust eens). Een project waarvoor kort na mijn start de eerste spade in
de grond verdwijnt, wat het des te leuker maakt. Ik leer in no-time enorm veel dingen
bij en sta versteld van de uitdagende projecten die lopen binnen het bureau.
20 november 2019, ik sabbel op mijn potlood bij het schrijven van deze testimonial.
Ondertussen staat de terminal in de haven van Gent zo goed als recht en zijn we
met het projectteam al enkele keren op werfbezoek geweest. Een eigen ontwerp in
uitvoering zien, geeft echt voldoening! De leercurve gaat nog steeds steil omhoog. Dit
dankzij de vele projecten waaraan ik ondertussen heb mogen meewerken, maar nog
meer dankzij de toffe collega’s die steeds paraat zijn mijn vragen te beantwoorden.
Die klamme handjes meer dan een jaar geleden waren absoluut niet nodig.
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Voor AWT heb ik verankerde damwanden ontworpen en de wapeningsberekeningen
voor de kesp en kraanbalk uitgevoerd. Wegens vakantie van de projectmanager
mocht ik zelfs de werfopvolging gedurende een paar weken voor mijn rekening
nemen. In het kader van de renovatie van de Scheldekaaien in Antwerpen hebben we
de bestaande toestand in Plaxis gemodelleerd. Deze bleek niet te voldoen aan de
huidige veiligheidsvoorwaarden, waardoor een renovatie zal volgen. Conceptmatig
nadenken over mogelijke oplossingen was de volgende stap in het project en
binnenkort starten we met het voorontwerp. Voor de doortocht van de Leie in
Menen heb ik geholpen aan het opstellen van de nautische randvoorwaardennota.
Momenteel voer ik vooral stabiliteits- en waterstromingsberekeningen uit voor de
renovatie van een overstromingsgebied, gelegen tussen Lokeren en Waasmunster. Als
project ingenieur heb ik dus een zeer gevarieerd takenpakket.
Bij SBE kom je terecht in een jong en gemotiveerd team waarin iedereen elkaar graag
helpt met al dan niet werkgerelateerde vragen. Dankzij verschillende activiteiten
zoals de jaarlijkse BBQ, de kerstmarkt en het SBE-weekend heerst er een familiale
sfeer. Afhankelijk van je eigen interesses en carrièredoelen kan je jouw carrière hier
zelf verder vorm geven. Het bedrijf hecht bovendien veel waarde aan je persoonlijke
leven, de zogenaamde work-life balance. Hierdoor kan ik nog steeds op hoog niveau
blijven handballen, wat toch belangrijk voor mij is. Mijn eerste sollicitatie was
alvast direct de goede!

SBE is een innovatief studie-, teken- en ingenieursbureau met dertig jaar ervaring
gelegen te Sint-Niklaas. SBE kan terecht gezien worden als een gevestigde waarde in de
sector met referenties over de hele wereld. In de loop der jaren heeft SBE haar diensten
ondergebracht in vijf pijlers: waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde & infrastructuur,
geotechniek, industriële constructies & gebouwen en elektromechanica.
Iedere afdeling kent haar eigen experten, projectmanagers, ingenieurs en BIM engineers.
Dit laat het bedrijf toe om een full-service aan de klant te bieden.

Ontdek al onze vacatures op www.sbe.be/nl/vacatures
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Olav Cornut
Project Engineer
Afstudeerjaar 2013 UGent
Dag Burgies,
Na mijn studies ben ik direct aan de slag gegaan bij Seco. Seco is wat
minder bekend onder de studenten maar niettemin een vaste waarde in
de bouwwereld. Seco is een onafhankelijk controlebureau voor de bouw
en betrokken bij quasi alle grote projecten van enige relevantie in ons
land maar ook ver daarbuiten.
Als projectingenieur verifieer ik de stabiliteit van de voorgelegde
ontwerpen a.d.h.v. eigen berekeningen. Het gebeurt, vaker dan je zou
verwachten, dat we belangrijke stabiliteitsproblemen opsporen in de
ontwerpen en we het verschil kunnen maken tussen falen en niet falen.
Dit geeft een enorme voldoening.
Naast het verifiëren van de ontwerpen voer ik -eenmaal het project in
uitvoering gaat- ook werfinspecties uit om eventuele fouten tijdens
constructie op te sporen. Het feit dat we de bouwwerken eveneens zien
gerealiseerd worden, vind ik een grote troef van onze job. De technische
betrokkenheid bij het hele bouwproces is volgens mij ook redelijk uniek
in de sector.
Aangezien een controle minder tijd in beslag neemt dan het ontwerpen,
ben ik bijgevolg geen maanden voltijds bezig met één individueel project
maar ben ik tegelijkertijd betrokken bij maar liefst een 15-tal verschillende
projecten. Dit maakt onze job zeer afwisselend en zorgt ervoor dat we
razendsnel ervaring verwerven.
Ik herinner me nog mijn eerste project toen ik 6 jaar geleden bij Seco
begon. Gelukkig stond ik er toen niet alleen voor. Naast een heleboel
vormingen, waarbij je al je theoretische kennis ook daadwerkelijk leert
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benutten in reële toepassingen, bekeek ik mijn eerste projecten samen
met een ervaren ingenieur. Door het groot aantal controleopdrachten leer
je wel al snel zelf de kneepjes van het vak. Desalniettemin krijgen alle
ingenieurs bij seco nog steeds op heel regelmatige tijdstippen interne en
externe opleidingen en kan je met vragen steeds terecht bij collega’s.
Nog een voordeel van het werken bij Seco is dat we betrokken worden
bij spectaculaire projecten. Momenteel volg ik onder meer de uitvoering
van de hoogste toren van Afrika (Rabat-Marokko), de bouw van de
grootste LPG tank van Europa (Kallo – België) en de bouw van enkele
spectaculaire bruggen.
Op 6 jaar tijd heb ik al een 100-tal projecten gecontroleerd; overwegend
bruggen, tunnels, onshore windmolens, kaaimuren, hoogbouw en
industrie.
Door de grote afwisseling tussen rekenen en werfinspecties en de
betrokkenheid bij de grootste bouwprojecten in België en daarbuiten, heb
ik me mijn keuze nog geen moment beklaagd!
Als u vragen heeft, stuur mij een e-mail via o.cornut@seco.be of bezoek
onze website : https://www.groupseco.com/
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www.swecobelgium.be
Hannes
Adviseur-Ontwerper
Leeftijd
23 jaar
Studies
Burgerlijk ingenieur bouwkunde (Universiteit Gent)
Afstudeerjaar
2018
Job
Als jonge ingenieur bij Sweco krijg je de unieke kans om je bouwkundige
kennis te verruimen dankzij de zeer gevarieerde en uitdagende projecten.
Ikzelf mocht o meewerken aan de renovatie van de Belliard- en Wettunnel,
het nieuwe ondergrondse treindepot Erasmus in Anderlecht en de bouw
van de nieuwe waterzuiveringsconstructies in Staden.
Het geeft enorm veel voldoening om de kennis die je tijdens de lessen
krijgt ook effectief te kunnen toepassen in de projecten.
Dankzij enerzijds de fantastische werksfeer, de open communicatie en
de ervaring van de collega’s leer je enorm veel bij op een zeer korte tijd.
Daarnaast biedt de enorme variatie aan projecten ook de mogelijkheid om
te zien waar je interesses liggen en op welke manier je als jonge ingenieur
wilt groeien in je carrière.
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www.swecobelgium.be
Iulia
Junior Engineer
Leeftijd
26 jaar
Studies
Burgerlijk ingenieur bouwkunde (Universiteit Gent)
Afstudeerjaar
2019
Job
Als Junior Engineer bij de Industrie Divisie werk ik mee aan het ontwerp
van verschillende staal- of betonstructuren van basic engineering tot detail
engineering. Het belangrijkste voor ons is de tevredenheid van de klant.
Samen met hen hebben we de meest optimale oplossing bestudeerd. Er
worden regelmatig nieuwe opleidingen gegeven om onze werkmethoden
te verbeteren.
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Lander Stroop

Leeftijd
24 jaar

“Door de brede waaier aan activiteiten
binnen Viabuild zijn er diverse carrièremogelijkheden en veel kansen om door te
groeien.”

Studies
Burgerlijk ingenieur bouwkunde – Dredging & offshore constructions
Afstudeerjaar
2018
Job
Toen ik in 2018 de keuze moest maken over waar ik mijn professionele
carrière zou starten, had ik eigenlijk nog geen idee van wat ik nu zou willen
doen. Aannemer of studiebureau? Werf, calculatie of werkvoorbereiding?
Door de vele mogelijkheden die er waren, besloot ik de hulp in te
schakelen van een recruiting bureau. Via hen kwam ik bij Viabuild terecht,
een naam die in regio Gent voorlopig nog weinig belletjes doet rinkelen.
Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd ik echter aangenaam verrast door
de vele mogelijkheden die je binnen de Viabuild groep hebt. Van wegenis,
riolering en civiele werken tot niche werken zoals rioolrenovatie en
asbestverwijdering, Viabuild voert al deze werken uit in eigen beheer.
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Na mijn sollicitatie was de keuze voor een aannemer, met name
Viabuild, dus relatief snel genomen. Dan bleef de keuze tussen werf of
binnendienst nog over. Initieel ging mijn voorkeur uit naar een positie
als werfleider, al had ik wel nog wat twijfels. Daarom was ik blij dat
ik kon instappen in het starterstraject van Viabuild, waarbij je over
een periode van 4 maanden leert kennis maken met de verschillende
diensten. Ik begon enkele weken op de werf en eindigde mijn traject
bij de calculatiedienst. Door dit starterstraject leer je heel wat mensen
kennen binnen de firma en ontdek je welke rol je het meeste ligt. In
mijn geval was dit de calculatiedienst, na een evaluatie van mijn eerste
4 maanden besloot ik dan ook om te blijven hangen op de calculatiedienst. De nauwe opvolging als starter geeft je ook het gevoel dat je
gewaardeerd wordt en je de mogelijkheid hebt om te evolueren en door
te groeien.
Op de calculatiedienst kom je in aanraking met een brede waaier aan
projecten, die elkaar in snel tempo opvolgen. Het is een uitdagende
job met veel verantwoordelijkheid en door de diverse type werken die
Viabuild aanbiedt, is het bovendien een zeer gevarieerde job.
Meer informatie kan je terugvinden op onze website: https://www.
viabuild.be/.
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Simon Van de Walle
Junior project manager
Hallo iedereen! Ik ben Simon Van de Walle. Enkele maanden geleden
zat ik net als jullie voornamelijk in Zwijnaarde aan taken of thesis te
werken. Sinds begin september ben ik aan de slag bij Victor Buyck Steel
Construction als junior project manager.
Als student was ik op zoek naar een bedrijf met uitdagende en complexe
projecten, bij voorkeur met een internationaal karakter. De uitdaging van
de projecten zit hem voor mij niet in de berekeningen, want als projectleider
is dat geen onderdeel van je takenpakket, maar wel in de organisatie van
het project, het managen van je team en in het algemeen problemen
oplossen. Als projectleider ben je het centrale aanspreekpunt tijdens het
project waardoor je in contact komt met de klant, onderaannemers en
alle takken van het bedrijf. Niet iets wat de prof je leert in Zwijnaarde,
maar minstens even boeiend en leerrijk.
Bij Victor Buyck heb ik dit alles gevonden, momenteel werk ik aan twee
projecten. Als eerste zijn er vijf boogbruggen over het Albertkanaal die
gebouwd worden ter vervanging van de huidige. Dit is een groot project
dat loopt over meerdere jaren. Als tweede is er een herstelling die dient
te gebeuren aan de Suurhoffbrug in Rotterdam. Dit project is kleiner
van schaal, waarbij de uitdaging hem vooral zit in de korte termijn en de
krappe planning die dit met zich meebrengt.
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In de eerste maanden word je begeleid door een ervaren projectleider
die je alle kneepjes van het vak leert. Met deze begeleider werk je
samen een project uit. Je leert planningen maken, contracten opstellen,
vergaderingen geven, kortom alles wat een goede projectleider moet
kunnen. Als overzichthouder van het project is het belangrijk dat je van
alle processen op de hoogte bent. Daarom loop je ook enkele dagen mee
in de verschillende takken van het bedrijf. Dit zijn dan bijvoorbeeld de
werkhallen in Eeklo en Wondelgem, de schildershallen en een werf om
ook daar de kneepjes van het vak te leren.
Als staalbouwer hebben we te maken met unieke en complexe montages.
Het invaren van je brug of het plaatsen van een pyloon is dan ook vaak
D-day voor de projectleider en zijn team. Het is dan ook fantastisch om
dit in het echt op de werf te zien, een moment waar iedereen steevast naar
uitkijkt en een bekroning van het harde werk!
Heb je vragen over Victor Buyck dan kan je die steeds stellen via
simon.vandewalle@victorbuyck.be.

Havenhuis
Antwerpen

New Wear Crossing
Sunderland
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Ir. Django Liénart
Hoofd projectfinanciering
Willemen Project Finance
Studies
Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde – Master in Constructieontwerp| UGent
Afstudeerjaar
2012
Binnen Willemen Groep ben ik bij Franki Construct gestart als calculator
burgerlijke bouw en het vierjarig parcours dat ik daar heb afgelegd,
heeft voor mij heel wat opportuniteiten meegebracht. Ik kreeg niet
alleen de kans om ervaring op te doen als projectleider van een werf
waarvan ik de kostprijs volledig zelf had uitgerekend, maar ook om de
werkvoorbereiding van verschillende werven op punt te zetten. Daarnaast
heb ik mijn steentje mogen bijdragen aan grote aanbestedingsprojecten
zoals o.a. de PPS Brabo 2 waarbij meer focus lag op de contractuele en de
financiële kant van het project.
Beetje bij beetje verdiepte ik me meer in de juridische-financiële kant van
het bouwverhaal en kreeg ik later zelfs de kans om een dienst uit te bouwen
puur rond financiering van publieke-private projecten (Willemen Project
Finance). Van ondernemerschap gesproken! Nu werk ik niet alleen samen
met technische mensen maar ook met bankiers, advocaten, verzekeraars,
financiële adviseurs enz. De opleiding burgerlijk ingenieur bouwkunde
was voor mij het ideale voortraject en de opleidingsmogelijkheden binnen
Willemen Groep, via de Willemen Academy, de perfecte aanvulling om
mijn huidige job elke dag vol zelfvertrouwen te kunnen uitvoeren.
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Ir. Niels Ringoot
Projectleider
Franki Construct
Studies
Burgerlijk ingenieur Bouwkunde
Afstudeerjaar
2015
De job van projectleider brengt elke dag een andere uitdaging met zich
mee. Dat zorgt voor heel wat afwisseling en houdt mijn werk boeiend.
Als je een project gaat leiden, sta je vooral in voor de coördinatie en de
opvolging van het hele bouwproject. Samen met een gedreven werfteam
zorg ik ervoor dat de werf tijdig kan worden opgeleverd en dat binnen
het vooropgesteld budget. Een nauwe samenwerking met de werfleider(s)
- degenen die ervoor zorgen dat de werf draait - het bestuur en de
onderaannemers is daarbij van primordiaal belang. Je komt dus met heel
veel partijen in contact, ook omdat je als projectleider je project opvolgt
vanaf de voorbereiding en de aankoop van alle materiaal, tijdens de
uitvoering en vervolgens tot de nazorg van de werf na de oplevering.
Bij Franki Construct krijg je niet alleen vrijheid en vertrouwen, maar
kan je ook altijd rekenen op de expertise van ervaren collega’s. Het is
fantastisch om in een steeds groeiend bedrijf te kunnen werken in een
familiale sfeer. Een extra troef is de samenwerking met de collega’s van
de andere bedrijven in de groep die de realisatie van toonaangevende
projecten mogelijk maakt.
Via de Willemen Academy krijg je bij Willemen Groep bovendien alle
kansen om je als persoon verder te ontplooien en om gerichte kennis te
verwerven om je job nog beter te kunnen uitvoeren.

73

Testimonials

Gil Croonen
Groep infrastructuur en mobiliteit
Gil.croonen@witteveenbos.com
Kantoor Antwerpen
03 286 75 75
FIRST THINGS FIRST
Beste studenten, laat ik mijzelf even voorstellen. Ik ben Gil Croonen, 24 jaar oud, en
sinds september 2018 in dienst als Project Ingenieur Infrastructuur bij Witteveen + Bos
België. Tijdens mijn afstudeerjaar (2017-2018) was ik op zoek naar een bedrijf waarbij ik
zou kunnen meewerken aan complexe, multidisciplinaire projecten van zowel grote als
kleine schaal waarin ik al mijn ingenieursvaardigheden kon botvieren.
Na wat rondzoeken herinnerde ik mij W+B van een Business Course die zij georganiseerd
hadden in mijn 1ste masterjaar. Vanaf het eerste gesprek voelde ik direct dat dit een
goede match was. De mentaliteit binnen W+B zou ik als volgt beschrijven: “We focussen
ons op complexe en multidisciplinaire projecten die onze ingenieurs interessant lijken.
Zo houden we iedereen gemotiveerd en kunnen we de kwaliteit binnen onze projecten
garanderen.”. Binnen deze projecten willen we dan ook liefst onze invloed uitoefenen op
het ontwerpproces, en zullen dus ook altijd mee nadenken om tot de beste oplossing te
komen. Wij beperken onze taak dus niet tot louter die ene berekening die moet aantonen
dat iets kan blijven staan, zoals bij sommige studiebureaus wel het geval is.
WITTEVEEN + BOS, MEER DAN EEN STUDIEBUREAU
Deze aanpak sprak mij aan omdat ik op zoek was naar een job waarin ik mee kon
nadenken over oplossingen voor problemen, en waarbij ik niet in repetitieve taken zou
hervallen. Ik hou van een uitdaging en denk graag na over waarom we voor een bepaalde
oplossing zouden kiezen. Het uitrekenen van een oplossing maakt daar deel van uit mag
maar in mijn opzicht niet het enige zijn waar je als ingenieur mee bezig bent.
Ik vond ook de bedrijfsstructuur van W+B zeer interessant. Deze is voornamelijk
horizontaal opgebouwd, waarbij slechts enkele hiërarchische stappen zitten tussen
starters en de directie. Hierdoor is iedereen gemakkelijk aanspreekbaar en heerst er een
zeer open en vriendelijke sfeer. De structuur is tevens zeer flexibel en laat iedereen toe
om zijn te functie te laten evolueren volgens zijn interesses. Je wordt niet vastgepind
binnen een bepaald hokje, en kan zelf laten weten wat jij graag wil doen.
Een andere reden waarom ik bij W+B was gaan solliciteren was omdat ik wist dat zij
meewerkten aan de Oosterweelverbinding, één van de grootste infrastructuurprojecten
in Europa. Bij mijn sollicitatie had ik ook laten weten dat ik, indien mogelijk graag aan
dit project zou meewerken.
LEARNING ON THE JOB IN COMPLEXE EN UITDAGENDE PROJECTEN
Kort na mijn afstuderen ben ik dan bij W+B aan de slag gegaan, met als voorname functie
‘stabiliteitsingenieur’. Na een weekje inwerken mocht ik direct aan de slag op mijn eerste
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project. Bij W+B geloven we in ‘learning on the job’, waarbij starters hun eigen weg
zoeken in de projecten en hierbij begeleid worden door onze ervaren ingenieurs.
Omdat er in ze in de periode dat ik begon nog stabiliteitsingenieurs konden gebruiken
bij de Oosterweelverbinding kreeg ik als starter de kans om als deel van de studiedienst
te gaan werken op het projectkantoor van de opdrachtgever. Daar ben ik terecht
gekomen binnen een ontwerpteam dat zich met een gedeelte van het ontwerp op de
Rechteroever van Antwerpen bezighoudt. In dit team was ik (en ben ik nog steeds)
verantwoordelijk voor de constructieve berekeningen (denk aan SCIA-berekeningen,
wapeningsberekeningen, etc) alsook afstemming met geotechnische ingenieurs en
andere disciplines. Daarnaast ondersteun ik ook onze ontwerpers bij het opstellen van
de 3D-modellen en de ontwerpleider bij oplossen van conflicten tussen verschillende
disciplines (bijvoorbeeld wanneer er clashes in de 3D-modellen zitten).
GEPERSONALISEERDE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
De voorbije periode bij de Oosterweelverbinding heeft er voor gezorgd dat ik mij op
zeer veel vlakken verder heb kunnen ontwikkelen, zowel in de diepte als constructeur
als in de breedte in een multidisciplinaire context. Omdat het project zo groot is heb
ik ook het grootste deel van de voorbije periode voor dit project gewerkt. Daarnaast
heb ik ook wel aan enkele kleinere projecten en offertes gewerkt, maar deze hebben
voor mij momenteel nog geen prioriteit. Ik vind het persoonlijk wel fijn om te weten
dat ik binnen mijn eigen bedrijf de mogelijkheid heb om aan te geven wanneer dit zou
veranderen, en de zekerheid te hebben dat er dan naar mij geluisterd zal worden. Omdat
ik nog niet weet waar ik in de toekomst naar toe wil en of mijn interesses hetzelfde zullen
blijven vind ik die flexibiliteit een grote meerwaarde.
De mensen van W+B waar ik mee samenwerk, zowel op projectlocatie als op mijn
thuiskantoor, zijn allemaal zeer open, aanspreekbaar en hebben allemaal het zelfde
doel voor zich: door een goede samenwerking het project naar een hoger niveau tillen.
Iedereen is steeds bereid om mee te denken of een verse blik op dingen te werpen.
Hierdoor hangt er ook altijd een positieve sfeer waardoor ik me vanaf mijn eerste dag
direct welkom voelde, en wist dat ik met mijn vragen bij collega’s terecht kon.
Ik kan dan ook met overtuiging zeggen dat ik nog moment spijt heb gehad van mijn
keuze voor W+B en dat ik elke dag met veel goesting ga werken.
EN NU IS HET AAN JULLIE
Tot slot wil ik jullie nog één goede raad geven voor jullie zoektocht naar een toekomstige
job. Informeer jullie voldoende, vraag rond aan werkende mensen waarom ze ergens
voor gekozen hebben, en nog belangrijker misschien waarom ze ergens niet voor gekozen
hebben. Dus als je nog vragen hebt over mijn testimonial, over werken bij Witteveen+Bos
of het bedrijf zelf, mag je mij altijd contacteren op gil.croonen@witteveenbos.com.
We zijn momenteel binnen onze afdeling in België op zoek naar enthousiaste mensen
om ons infrastructuur-team aan te vullen. Ben jij geïnteresseerd in één van onze
openstaande vacatures, of wil je spontaan solliciteren, stuur dan een mailtje naar margot.
louis@witteveenbos.com.
Succes met de rest van jullie academische carrière, jullie toekomstige loopbaan en
misschien tot binnenkort,
Gil
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