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cutting edge
dat danken we aan onze scherpte, onze pioniersdrang, onze durversmentaliteit.

Verantwoordelijke uitgever:
Poutrix
Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde
www.poutrix.be - info@poutrix.be

innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf met
vele facetten: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale
technieken en nog veel meer. in elk van die complementaire disciplines
vestigden we ons als nichespeler en ontpopten we ons tot een wereldwijde
referentie met hoge toegevoegde waarde. gebundeld vormen al die
disciplines een totaalbedrijf, denys, een veelgevraagde partner voor de
meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken.
Onze doordachte keuze om te diversifiëren is zonder twijfel de eerste
motor voor onze groei geweest.Om die gediversifieerde groei maximaal
ruimte te geven, zijn we gestaag gaan bouwen aan internationale expansie.
de wereld is ons werkterrein.

www.denys.com
tunnelling works / civil works / water works / restoration works / building works / pipeline works / dream works
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Voorwoord
Beste lezer,
U mag terecht trots zijn: u heeft één van de exemplaren
van het Poutrixledenblad vast, een ledenblad dat ondertussen aan z’n zesde jaargang toe is. Poutrix zelf mag
reeds 8 kaarsjes uitblazen, en kan net als de vorige jaren
meer dan tevreden zijn met de activiteiten die dit semester al plaats gevonden hebben.
We gingen van start met een – al zeg ik het zelf – topeditie van de Openingsbarbecue, al zaten de gunstig
gezinde weergoden daar zeker ook voor iets tussen.
Het andere belangrijke evenement van het eerste semester van dit Poutrixjaar, de Bouwkundebeurs, was
traditiegetrouw eveneens een succes. De beurs ging al
voor de vijfde keer door, dit keer in de unieke en bijzondere setting
van de gebouwen van Het Pand. We konden 18 sponsors verwelkomen, drie meer
dan vorig jaar. Hieruit blijkt dat het beroep waarvoor wij studeren nog altijd zeer
goed in de markt ligt. Maar dat hadden jullie, beste studenten, maar al te goed
begrepen! Alle 100 beschikbare plaatsen voor de Masterstudenten waren volledig
ingenomen. Ik hoop dat jullie die avond heel wat wijzer zijn geworden over de
verschillende spelers in de bouwwereld, en dat jullie voldoende informatie hebben
kunnen verzamelen voor het versieren van een stageplaats of een toekomstige
job.

Als laatste wil ik graag nog een warme oproep doen naar de bachelorstudenten
toe. We merken dat jullie af en toe ondervertegenwoordigd zijn op onze activiteiten. Dit hoeft absoluut niet zo te zijn. Via Poutrix hebben jullie een mooie kans om
grote en interessante werven in België te gaan bezichtigen, om kennis te maken
met de grootste bedrijven uit de bouwwereld en zeker ook om een geweldige tijd
te beleven. We hopen jullie talrijk te mogen verwachten in het tweede semester, op
een aantal verrassende evenementen! Wie weet krijgen jullie dan ook wel de Poutrixmicrobe te pakken, en kunnen jullie het toekomstige Poutrixbestuur vormen!
Er rest mij nu niets anders meer dan jullie veel leesplezier te wensen met deze
gloednieuwe editie.
Christophe
Voorzitter 2013-2014

Cassaert

Toen ik daar zelf ook de nodige informatie aan het inwinnen was tijdens een aangename informele babbel met de verschillende bedrijven, moest ik terugdenken aan
de Bouwkundebeurs van vorig jaar. Het was toen mijn eerste Poutrixjaar, en ik was
voor het eerst aanwezig op onze beurs. Toen besefte ik pas wat voor meerwaarde
Poutrix kan bieden naar de studenten toe. Door die bewustwording en met de oorspronkelijke gedachte van de oprichters van Poutrix in het achterhoofd, namelijk
Poutrix als vereniging die denkt aan de toekomst van de studenten en een brug
vormt tussen de theoretische bouwkunde en de praktijk op het veld, ben ik dit jaar
met het volle enthousiasme gestart als voorzitter van Poutrix. Het resultaat is een
behoorlijk volle agenda, en af en toe wat kopzorgen, maar wanneer alles in z’n
plooi valt, neem ik dat er graag bij!
Hierbij aansluitend wil ik graag het volledige Poutrixteam van dit jaar reeds bedanken voor hun inzet en aanstekelijke enthousiasme dit semester. Ondanks dat het eerste semester traditiegetrouw het drukste semester van een academiejaar is, zijn
we er als team reeds in geslaagd om de kernwaarden van Poutrix tot uiting te kunnen brengen via de geslaagde activiteiten die dit jaar al plaats gevonden hebben.
We hopen natuurlijk om het tweede semester een even onvergetelijke ervaring te
laten zijn.		
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Voorbije activiteiten (2013)
De openingsweek
Openingsontbijt
Naar goede gewoonte organiseerde
Poutrix ook weer dit jaar een fantastische openingsweek. Eerst en
vooral werden op maandag en dinsdag respectievelijk de master- en
bachelorstudenten in de watten
gelegd met een uitgebreid ontbijtbuffet. Het Poutrixbestuur hees
zich uit bed om hiervoor alle voorbereidingen te treffen zodat de studenten langer in hun bed konden blijven liggen. Gezien het grote succes van de voorbije edities werden er niet minder dan 200 koffiekoeken besteld om de honger van
de studenten te stillen. Naast de immense hoeveelheid koffiekoeken werden er ook
sloten koffie, fruitsap en chocomelk aangevoerd. Het buffet werd vervolledigd met
een assortiment vers fruit.
De studenten konden zo juist
voor de les voldoende energie
bijtanken om de zware lesdag
te kunnen starten. Die dag
ging de geschiedenis in als de
meest productieve dag ooit
dankzij het fantastische Poutrixontbijt!

De editie van dit jaar was groter dan
ooit. Poutrix liet zelfs een professionele muziekinstallatie aanvoeren
om de ethers van een achtergrondmuziekje te voorzien. Daarnaast
waren er ook nog een aantal randactiviteiten voorzien. Zo zorgden een
reuze 4-op-een-rijspel en een reuze
darts voor amusement en werden
de eventuele wachttijden nuttig ingevuld. Er werden zoals elk jaar ook
een aantal betonkubussen voorzien
zodat de bouwkundigen zich konden
uitleven op hun favoriete materiaal. Wie binnen één minuut een knikker heelhuids kon
bevrijden uit een kubus, mocht naar huis gaan met een cinematicket op zak.
Ook op het gebied van eten was deze editie meer dan geslaagd. Voor slechts €5 werden
er niet minder dan drie stukken vlees aangeboden en kon men zich bedienen met een
à volonté groentenbuffet. Voor elke aanwezige was ook een drankje inbegrepen in de
prijs. Er werd ook een bar voorzien met drank aan weggeefprijzen zodat er nog tot in
de late namiddag van de zon werd genoten.
Deze editie was meer dan geslaagd. Hopelijk zal de Poutrix-BBQ volgend jaar opnieuw
een zonovergoten editie worden!

OpeningsBBQ
Traditioneel wordt er tijdens de openingsweek ook een barbecue georganiseerd. Ook
dit jaar was dit niet anders. Er werd plaats voorzien voor 110 gelukkigen. Onder hen
ook een aantal bijzondere gasten. Zo was bijvoorbeeld ir. Ing. Hans Romaen, directeur van ie-net van de partij. De tickets vlogen de deur uit en in no-time was de BBQ
hopeloos uitverkocht. Diegene die er dit jaar niet bij konden zijn hebben wat gemist.
Het weer was fantastisch, een ideale nazomerdag voor een BBQ.
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Werfbezoek:
Gent-Sint-Pieters
Het eerste werfbezoek van het jaar
bracht ons naar het station Gent-Sint-Pieters, lekker dichtbij. De meesten onder
ons komen vaak in het station, en dan
is het interessant om te weten ze precies doen, of hoe ver men al staat met
het project. Het is niet alleen een groot
project, maar ook een langdurig en een
kostelijk project. Naast de vernieuwing
van het station, worden ook het bus- en
tramstation, de pleinen voor en achter
het station en de stationsbuurt in een
nieuw jasje gestoken. De werken zijn al
begonnen in 2006, en zullen nog duren tot 2022. De voorlopige raming van de kostprijs bedraagt 500 miljoen euro. Het project betekent dan ook een samenwerking
tussen heel wat bedrijven zoals Infrabel, De Lijn, Eurostation, Blaton
en al zijn onderaannemers, enz.
We werden opgewacht aan het infopunt Gent-Sint-Pieters. Daar kregen we eerst een film te zien, waarin
het volledige project wordt voorgesteld. De grote omvang van de
werken werd hierdoor onmiddellijk
duidelijk. Hierop volgde nog een film, met beelden van de werken zelf. Het infopunt
heeft namelijk non-stop een cameraman in dienst, die elke dag beelden maakt van
de werken. Na de films begon dan hetgene waarvoor we gekomen waren: het werfbezoek. We werden opgedeeld in twee
groepen, en dan door het station naar
spoor 12 geleid.
Onderaan spoor 12, dat al afgewerkt en in
gebruik genomen is, gaf de projectleider
eerst een woordje uitleg over de kolommen die gebruikt zijn. Het zijn stalen kolommen, volgegoten met beton op twee
U-vormige uitsparingen na: hierin komen
dan de nutsleidingen. De kolommen zijn
allemaal behandeld met een speciale
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coating, die zorgt voor een brandbestendigheid van 2 uur. Deze wordt behaald doordat
de coating bij contact met vuur sterk expandeert. De kolommen zijn op dit moment dan
ook nog volledig ingepakt, om ze te beschermen tegen eventuele vonkjes ten gevolge van
de werken.
Bovenop spoor 12 kan al de façade van de
achterkant van het station bewonderd
worden: een glasgevel die opgehangen is aan
liggers, speciaal ontworpen door de architect, Jacques Voncke. Hij liet zich inspireren
door de kriskras bewegingen die de reizigers zullen maken doorheen het station. Sommige glaspanelen zijn gekleurd, en elk kleur staat voor een specifiek spoor. Wanneer er
een trein op dat spoor staat, zal het overeenkomstige paneel oplichten. Voor diegene
die vaak maar net op tijd zijn: nu zie je direct of je nog een extra sprintje moet inlassen
of niet.
Op dit moment zijn ze aan het werken aan sporen 10 en
11. Hiervoor moest eerst de grond onder de oude sporen
verwijderd worden, net als de reizigerstunnel, de oude
tramtunnel en de tunnel van de Voskenslaan. Aangezien
spoor 12 al in werking is, mogen de kranen niet over dat
spoor bewegen, noch over de andere sporen. Dit betekent dat de kraan slechts een werkzone heeft van 24m
breed, wat nogal onpraktisch is. (Nu ja, alles voor de veiligheid niet!)
Al het nodige beton voor de perrons wordt ter plaatse
gegoten behalve de schuine kanten waarop het nummer van het perron staat. Het ter plaatse gegoten dek
dient dan als trekker om de prefab zijkant op zijn plaats
te houden. De grote balken, waarop alles steunt, bevatten tot 480 kg/m³ aan staal. Het was dan ook zeer indrukwekkend op dit te zien. De balken hebben onderaan ook een speciale vorm, waarvoor de bekisting met de hand vervaardigd moest worden.
Na het werfbezoek kregen we in het Infopunt nog een uitgebreide technische uitleg
over de verschillende details van de uitvoering. Onder andere de keuze voor combiwanden is uitvoerig toegelicht, net als de gevolgen van het bemalen van de bouwput.
Het station belooft zeer licht en open te worden, waarbij alles ten dienste staat van de
reiziger. Dit mag ook wel, want Gent-Sint-Pieters is het grootste station van Vlaanderen,
met ongeveer 50 000 pendelaars per dag. Jammer genoeg zullen de meesten onder ons
Gent al verlaten hebben alvorens te kunnen genieten van het vernieuwde station.
Oorspronkelijk zijn de grote werken gestart met de bouw van de tijdelijke tramtunnel.
Tussen de sporen is eerst het tunneldak geconstrueerd, waarna het met behulp van vet
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en een hydraulische pomp op zijn plaats
geduwd is. Vervolgens is de tunnel zelf
uitgegraven, en zijn de wanden en de
vloerplaat op hun plaats geduwd. De
verste wand, de fotowand, zal het uiteinde worden van de open ruimte onder de
sporen.

Gratis software voor studenten!
 GRATIS gebruik van alle BuildSoft software
voor alle Poutrix-lezende studenten!

Om instortingen te vermijden onder
de sporen, werden hiervoor eerst een
damwand geplaatst langs de sporen
die nog gebruikt worden. Deze is eigenlijk een combiwand: een combinatie van
een berlinerwand en een damwand. Dit omdat zich onder het station een slecht
doordringbare kleilaag bevindt, waar de damwanden slecht doorkunnen. De Hvormige profielen hebben daarentegen een veel grotere steek, zodat zij de kleilaag
wel kunnen doordringen.

 Diamonds, PowerConnect, PowerFrame,
ConCrete en 1•2•Build!
 Van 1 september 2013 tot en met 31
augustus 2014!
 Volledige versies - geen beperkingen!

Jouw GRATIS licentie in 5 stappen:
1. Registreer je als student op http://
www.buildsoft.eu/nl/students
Je ontvangt meteen de
bevestigingsemail met login en
paswoord.
2. Log in op de website, sectie
‘Downloads’.
3. Installeer de software naar keuze.
4. Vraag online je gratis licentie
aan. Instructies vind je in de
bevestigingsemail.
5. Je ontvangt na enkele werkdagen
jouw gratis licentie per email.
Meer info of vragen:
studenten@buildsoft.eu

Buildsoft
structural
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Werfbezoek:
Franki Leuven
Amper een week na het eerste werfbezoek van dit jaar aan Gent-Sint-Pieters,
was het al tijd voor het volgende. Ditmaal
betrof het de renovatie van het viaduct
van de Lüdenscheidsingel in Leuven, uitgevoerd door Franki Construct. In een
vorige aanneming werden reeds herstellingswerken uitgevoerd aan het viaduct, er
werd echter betonrot vastgesteld van de
brugdekplaat, waardoor men geopteerd
heeft voor een volledige renovatie van het viaduct. Het viaduct vormt een belangrijk onderdeel van de R23, de ring rond Leuven, en het mag duidelijk zijn dat dit
project dan ook met de nodige tijdsdruk gepaard gaat.
Bij aankomst aan de werfkeet stond er eerst een
presentatie gepland over Franki Construct en bij uitbreiding de Willemen groep, waar Franki Construct
onderdeel van is, waarna er werd overgegaan tot
de technische uitleg over het viaduct. Omdat er
voor een volledige renovatie van het viaduct werd
gekozen, gaan de werken gepaard met heel wat
afbraakwerken. Dit levert op zijn beurt weer een
hele hoop denkwerk op i.v.m. de veiligheid. Omdat door de afbraak van de brugdekplaat er een
open ruimte gaapt tussen de liggers, moeten hieronder netten gespannen worden. Door de afbraak
komen deze netten echter vol met brokstukken
te liggen, waardoor ze ook nog eens serieus gaan
doorhangen. Hierdoor was het nodig
om de netten regelmatig te verwijderen, de brokstukken eruit te halen,
en terug op te hangen. Al met al brengt
dit natuurlijk een niet te verwaarlozen
tijdsverlies met zich mee.

beuren. Als eerste fase werd overal de brugdekplaat tussen de steunpunten afgebroken, waarna
als tweede fase ook de brugdekplaat ter hoogte
van de steunpunten kon worden afgebroken. Indien dit niet zo aangepakt zou zijn, zou dit problemen opleveren omdat de liggers dan onderworpen
worden aan een te groot veldmoment, waarop ze
niet berekend zijn. Daarbovenop komt nog eens
dat er geen oorspronkelijke wapeningsplannen
noch berekeningen terug te vinden waren, waardoor er maar weinig manoeuvreerruimte overbleef omtrent de afbraak.
Voor de heropbouw van de brugdekplaat werd gewerkt met predallen, voorzien
van tralieliggers, die eenvoudig worden opgelegd tussen de behouden langsliggers.
Hierop wordt dan de wapening bevestigd. Door de hyperstaticiteit van de brug lopen deze wapeningshoeveelheden sterk op ter hoogte van de tussensteunpunten,
waar bovendien de nodige overlap van wapening voorzien dient te worden omdat
de fasering die nodig was in de afbraak, uiteraard ook nodig is in de heropbouw,
maar dan in de omgekeerde volgorde. Al deze wapening wordt daarna een voor
een aan elkaar gevlochten waarna de predallen kunnen opgestort worden met beton om zo de nieuwe brugdekplaat te vervolledigen.
Bovenop de brugdekplaat komt er later dan nog een asfaltlaag. Het feit dat asfaltfabrieken echter in de winter 3 maanden sluiten, en dat Franki Construct een
periode in kalenderdagen - en niet in werkdagen - opgegeven kreeg, benadrukt
nogmaals het niet te onderschatten tijdsaspect in dit project. Al bij al dus een zeer
boeiend project, dat overigens een schoolvoorbeeld is van wat in Bruggen I behandeld wordt en bijgevolg ook een zeer geslaagd werfbezoek. Om af te sluiten volgen
hierbij nog enkele indrukwekkende cijfers:
- ca. 15km zaagsnedes
- ca. 6000 chemische ankers
- ca. 10.000m² predallen
- ca. 700 ton wapening
- ca. 2800m³ beton

Verder werd toegelicht dat de brug een
hyperstatische constructie is, hetgeen
er voor zorgde dat de afbraak - alsook
de heropbouw - gefaseerd moest ge-
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Bezoek:
Willy Naessens
Of je hem nu kent van de zwembaden,
de hangars, de bedrijfsgebouwen, de
paarden of zelfs gewoon van de plakkaten “Nog een werf” die overal opduiken in het Vlaamse landschap, voor
iedereen die iets met beton heeft, is
Willy Naessens een ronkende naam. Het
bedrijf is vooral gespecialiseerd in prefabbetonbouw, en is op zo’n 50 jaar tijd
uitgegroeid van een lokaal bedrijf in de
Vlaamse Ardennen tot een bedrijf dat
referenties heeft van aan de kust tot in
de Ardennen, en zelfs in Noord-Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

gie beschikken zij over een eigen dienst
verkoop, studiedienst, tekenbureau,
productiefaciliteiten, transportfirma en
montageploegen op de werf. Bovendien kunnen zij naast hun core-business
in prefabbeton, ook staalconstructies
afleveren op vraag van de klant.
Op donderdag 24 oktober werd Poutrix
uitgenodigd voor een goed gevulde namiddag met een bedrijfs- en werfbezoek
om het bedrijf eens van dichtbij te leren
kennen. Om 13u vertrokken we dan met
twee bussen richting Geraardsbergen,
waar één van hun productiefabrieken
Concreton gevestigd is. Twee bussen zal
u zeggen, wel ja, één bus werd ingelegd
door Poutrix, de andere bus werd ingel-

Mede dankzij de sterke persoonlijkheid
van de oprichter Willy Naessens zelf, en
de bedrijfsstrategie om alles in eigen
beheer te houden, is de Willy Naessens
Group marktleider in de prefabbetonindustrie geworden en het is ook een belangrijke werkgever in de streek in en om
Oudenaarde. Als gevolg van die strate-
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egd voor het vak Prefabconstructies. In
die fabriek worden vooral balken en kolommen in gewapend beton geproduceerd. Na ons schoeisel omgewisseld te
hebben voor iets veiligere exemplaren,
al dan niet geleend via Poutrix, kreeg de
Poutrixgroep, gesplitst in twee kleinere
groepjes, een deskundige rondleiding,
gegeven door de plant manager en door
Thomas De Vogelaere, de vice-voorzitter van Poutrix in 2011-2012.

De rondleiding gaf perfect het totale
productieproces weer. We begonnen bij
de automatische knip- en plooibanken
voor de wapeningsstaven, om vervolgens de vervaardiging van de wapeningskorven eens van dichtbij te bekijken.
Daarbij kwamen enkele interessante
details aan bod, waarvan enkelen onder
ons ooit in de les eens van het bestaan
ervan gehoord zullen hebben. Daarna
gingen we door naar de bekistingsbanken, waar we te horen kregen hoe die
consoles en andere exotische vormen
juist aan de kolom worden gestort of
achteraf bijgestort.

Wat deze werf extra interessant maakte, is het feit dat alle verschillende uitvoeringsfasen nog te zien waren. Op sommige plaatsen was men de grondkoffer
nog aan het voorbereiden en paalfunderingen aan het boren, terwijl voor
andere delen van het gebouw de draagstructuur met balken en kolommen, en
afwerking met prefabpanelen geplaatst
werd. Ter plaatse kregen we wat meer
uitleg over de grondverdringende paalfunderingen, de speciale uitrusting voor
de laad- en loskades die door het bedrijf
zelf ontworpen waren, enzomeer.

Na het bezoek aan Concreton reden we
door naar één van de grootste werven
waar de Willy Naessens Group nu aan
het bouwen is: het nieuwe verdeelcentrum van Colruyt in Ollignies. Wanneer
we groot zeggen, bedoelen we ook wel
echt groot: een nuttige oppervlakte van
7 hectare is behoorlijk impressionant!
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Na dit werfbezoek zetten we koers naar
de hoofdkantoren van Willy Naessens in
Elsegem. Dit gebouw is nog maar een
aantal jaar oud, en is zowat het uitstalraam van de groep om te tonen wat er
met prefabbeton zoal mogelijk is. En
de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen,
het resultaat van hun kantoorgebouw
is werkelijk geslaagd en supermodern.
Daar aangekomen kregen we eerst een
drankje en een rondleiding, waarbij we
de ruime bureaus, de chique vergaderzaal met videoconferentiesystemen en
de ontspanningsruimte voor de werknemers te zien kregen. Deze laatste
ruimte zou voor sommige onder ons
een vast stekje worden voor de rest van
de avond, met onder andere een tapbiljart, kickertafel en pingpongtafel. Na de
rondleiding was het tijd voor ontspanning met de open bar en een frietkraam
met lekkere frietjes, frikadellen en sa-

tés. Eens de buikjes weer goed gevuld
waren, konden we nog genieten van
een film, de ontspanningsruimte, playstation of gewoon een gezellige babbel
aan de bar.
Na een interessante namiddag en een
ontspannende avond keerden we met
een goodiebag in de handen terug richting Zwijnaarde. Een activiteit voor herhaling vatbaar!

Mensen en
kennis van zaken
Dat is de kracht achter Jan De Nul Group’s grote succes. Dankzij
de gedrevenheid en betrokkenheid van zijn werknemers en de
hypermoderne vloot is de groep marktleider in bagger- en mariene
werken, alsook in gespecialiseerde diensten voor de offshore markt
van olie, gas en hernieuwbare energie. De groep is bovendien een
belangrijke speler in de civiele bouwsector en de milieusector.
Onze professionele en innovatieve oplossingen genieten het
vertrouwen van de industrie. Of het nu gaat om de bouw van
nieuwe sluizen in het Panamakanaal of om de bouw van een nieuw
havencomplex in West-Australië, samen met onze klanten bouwen
we op een verantwoorde manier mee aan verdere economische
ontwikkeling.

www.jandenul.com

Kantoor ondernemingen Jan de nul nV
Tragel 60 i 9308 Hofstade-Aalst i België
t +32 53 731 711 F +32 53 781 760 i info@jandenul.com
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Concrete-Day
Op 17 oktober was het Constant Vanden Stock Stadion
het centrum van de Belgische
bouwkundewereld. Dit evenement is ondertussen een
behoorlijke Poutrix-traditie
geworden. De Concrete Day
2013 is ondertussen al enkele
weken achter rug, maar alle
niet-laatstejaars zijn bij deze
gewaarschuwd: hou in het
begin van het jaar de Poutrixsite in de gaten. Als de vorige
edities enige referentie zijn,
kunnen we namelijk alle bouwkundestudenten aanraden
om minstens één keer deel te nemen aan dit evenement. Indien je zin hebt om hier
aan deel te nemen aarzel dan niet om contact op te nemen met Poutrix.
De Concrete Day is een dag waarop alle Belgische beton-gerelateerde bedrijven
reclame maken om klanten binnen te halen of om hun nieuwste uitvindingen te
demonstreren. Ook studenten uit hogescholen en universiteiten worden op dit
evenement uitgenodigd om in contact te komen met personen uit de bedrijfswereld, maar ook om duidelijk te maken dat wat we allemaal over beton leren wel
degelijk heel actueel is!
Als je even genoeg hebt van de beurs en de bedrijfswereld kan je afwisseling vinden
in verschillende workshops. Deze werden in de namiddag gegeven en de onderwerpen waren heel gevarieerd. Zo was er bijvoorbeeld een presentatie van Prof.
Dr. ir. Robby Caspeele.
Dit jaar werden er vier
workshops gegeven met
elk een ander thema: certificatie en kwaliteit, we
build together, bouwprojecten in de Brusselse regio en architectuur, dus
voor ieder wat wils.

hier verschillende teams van diverse universiteiten en hogescholen aan deel. De uitdaging dit jaar
was om de breukkracht van een vooraf gegoten
betonnen balk zo nauwkeurig mogelijk te schatten. Geloof me als ik zeg dat dit een zeer moeilijke
opdracht is. De betonnen balkjes werden ter plaatse onderworpen aan een driepuntsbuigproef. Helaas bleek uit deze proef dat onze schatting er niet
voldoende dicht bijlag. Het Poutrix-team kon dan
ook de eerste plaats van 2011 en 2012 niet herhalen, er werd een sobere vijfde plaats behaald. Maar
niet getreurd: team Poutrix had wel het sterkste
beton, wat op zich ook een overwinning is! We
moeten hierbij wel toegeven dat dit niet mogelijk
was geweest
zonder de hulp
van de medewerkers van Labo Magnel en doctoraatsstudent Jeroen Dils, wiens beton dit jaar
sterker was dan ooit tevoren.
Tijdens de contest werd het minimum bepaald
van de verhouding tussen breukkracht en geschatte kracht en een gemiddelde over de twee
balken genomen. De schatting moest vlak voor
het breken opgegeven worden, zodat nog wat
aanpassingen mogelijk waren in de sterktevoorspelling. Dit was een totaal andere opdracht dan
vorig jaar. Toen moesten de 2 betonbalkjes zo
sterk maar ook zo licht mogelijk zijn.
Op de Concrete Day zijn er een heleboel parallelle activiteiten; een student zou voor minder dorst krijgen... Dit was geen probleem, de bar is vrijwel doorlopend open en alle consumpties zijn in het toegangsticket inbegrepen. Er is dus geen enkele reden om volgend jaar niet deel te nemen
aan dit ongelooflijk interessante evenement!

Voor de studenten was er
in de namiddag speciale
activiteit: een Concrete
Contest. Elk jaar nemen
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Op het eind van het derde blok begonnen her en der al enkele magen te grollen, deze honger werd na de laatste pre-

Bouwkundebeurs
De zesde editie van de Bouwkundebeurs
vond dit jaar plaats op 6 november. De
congreszaal van Het Pand vormde dit
jaar het decor van de beurs.

aanwezige bedrijven, zowel aannemers en studiebureaus uit verschillende
takken van de bouwkunde, was er voor
ieder wat wils.

De eerste studenten begonnen iets voor
17u toe te stromen en werden hartelijk
verwelkomd aan de ingang. Naar goede
traditie opende de voorzitter de avond
met een korte speech, waarna de ondervoorzitter het concept en verloop van
de avond toelichtte.

Het eerste blok van de bedrijfspresentaties duurde een klein uurtje, waarna
een stormloop van geïnteresseerde studenten op de standjes en de bar(we zijn
dan ook studenten) plaatsvond. Intus-

Ook dit jaar was het een bijzonder geslaagd event, met 18 aanwezige sponsors
en een honderdtal masterstudenten.
Terwijl in het ene deel van de zaal bedrijfspresentaties plaatsvonden, waar de
sponsors hun core business en specialiteiten konden voorstellen in een vijftal
minuten, liepen de studenten in het
ander deel vrij rond bij de verschillende
standen. Door de grote variëteit van de

bij hen. Sommigen waren dusdanig in
gesprekken aan de standen verdiept,
dat ze ervoor kozen om nog extra informatie uit de meer persoonlijke gesprekken met de bedrijven te halen. Mits de
bedrijven zowel mensen van recruitment en ingenieurs bij hadden, werd
elke mogelijke vraag beantwoord.
Toch waren er nog enkele bedrijven die
hun presentatie moesten geven, ook
hier waren talrijke studenten aanwezig
om toch nog voor hun onbekende en
bekende bedrijven te horen. Ondertussen bleven de vragen en gesprekken bij
de standen onderhouden.

sen kregen tal van sponsors vragen over
hoe en wanneer best te solliciteren, wat
het takenpakket van een ingenieur bij
hun is of een navraag omtrent een mogelijk stage.

sentatiesessie deels weggenomen door
enkele hapjes, terwijl de cava rijkelijk
vloeide. Het hoofdgerecht bestond uit
een heerlijk sushi buffet. De conversaties tussen de bedrijven en studenten
bleven mogelijk, terwijl ook de sponsors
konden meegenieten van het eten.
De geslaagde versies van de vorige jaren
kregen een succesvol vervolg. Vele positieve reactie volgden en werden ten
harte genomen. Bedankt aan alle studenten, sponsors en medewerkers om
van de bouwkundebeurs opnieuw een
geslaagd evenement te maken!

Een klein halfuurtje later was het woord
opnieuw aan de sponsors voor het
tweede deel van de presentaties. Er
werd opnieuw een dieper en beter beeld
gegeven van hoe hun wereld eruit ziet
en welke projecten er allemaal passeren
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Dit was Poutrix 2013
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Interviews

Interviews

Duo-interview: Prof. Caspeele
en Prof. De Backer

delbaar besliste ik om toch burgerlijk
ingenieur te gaan studeren, met veel
plezier uiteindelijk achteraf. Alhoewel u
ook weet dat ik een voorliefde heb om
de dingen misschien iets meer mathematisch te benaderen.

De vakken Berecon II, Berecon III, Risicoanalyse, Bruggenbouw I en Bruggenbouw II mogen dit jaar vakkundig uitgelegd worden door de twee nieuwst
aangestelde proffen in de bouwkunde,
namelijk prof. dr. ir. Robby Caspeele en
prof dr. ir. Hans De Backer. Deze levenswijzigende gebeurtenis voor de bouwkunde studenten verdient dan ook
meer dan zijn plaats in Poutrix 8.1.

Bijvoorbeeld in risicoanalyse.

Waarom hebben jullie destijds gekozen
om burgerlijk ingenieur te studeren? En
was het zo dat u in het eerste jaar onmiddellijk de keuze bouwkunde moest
maken?

RC: Oei, dat is al lang geleden.
HDB: Dat is al … (denkt na) een tijdje
terug. Bij mij is dit stap voor stap zo gegroeid. De technische richtingen spraken mij altijd al meer aan dan andere. In
het laatste jaar middelbaar volgde ik 8u
wiskunde en dan begin je je wat voor
te bereiden op de toegangsproef en de
infodagen af te lopen. De toegepaste
kant van de wetenschappen leek me
toch iets aangenamer, vooral door het
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meer praktische en nuttige aspect hieraan verbonden. Plots zit je in het eerste
en tweede jaar burgerlijk ingenieur en
word je doodgeslagen met wiskunde en
andere klassieke wetenschappen(toen
nog meer dan nu). Uiteindelijk koos ik
bouwkunde omdat het me meer ligt
en het makkelijker voor te stellen is.
Wij zaten eerst twee jaar met iedereen
samen, in het tweede jaar kreeg je dan
vakken zoals inleiding in de bouwkunde,
in de computerwetenschappen, etc. Na
het tweede jaar werd de keuze gemaakt
tussen de verschillende richtingen. Het
was toen meer blind kiezen dan nu
aangezien je slechts 1 prof van de bouwkunde gezien had. De keuze om bouwkunde te doen heb ik me nooit beklaagd, ook al wekt het soms de indruk op
dat de theorieën misschien minder indrukwekkend zijn. Maar dit komt vooral
omdat het praktisch voor te stellen valt.
RC: Bij mij was de keuze iets ander, de
eerste vier jaren van het middelbaar genoot ik een klassieke opleiding(GrieksLatijn wiskunde) en wou ik eerst geschiedenis studeren. Daarna speelde het
in mijn gedachten om pure wiskunde te
studeren, maar in het laatste jaar mid-

RC: Voilà, zo zie je maar dat niet alle vakken in de bouwkunde makkelijk zijn.
(lacht) In het begin aan de unief dacht ik
om meer naar de chemische kant uit te
gaan. Na het eerste jaar ben ik dan toch
overgeschakeld naar de bouwkunde,
omdat het zeer attractief is en het
spreekt onmiddellijk aan om aan grote
projecten te werken.
HDB: Er zijn geen cursussen van u met in
de inleiding de geschiedkundige achtergrond van de zaak? (lacht)
RC: Neen, ik heb mijn geschiedkundig
verleden achter mij gelaten.

gegeven voor Bruggen II.
HDB: Waarschijnlijk ook nog voor
Ontwerp Bouwkundige Constructies.
RC: Ja, wij konden dan vragen stellen en
hij was een van de personen die vol enthousiasme antwoorden gaf.
HDB: Dat zal wel in een van mijn eerste
jaren als assistent geweest zijn, wanneer ben jij afgestudeerd?
RC: In 2006.
HDB: Mijn eerste jaar als assistent was in
2002.
RC: Daar hebben we elkaar dus voor
het eerst ontmoet. Erna hebben we
nog wat links behouden met thesissen
enzo, we zien elkaar dan ook als generatiegenoten.

HDB: Uiteindelijk zijn we ook met een
maandje verschil prof geworden, dus
dat zit eigenlijk zeer gelijklopend.
Geen Latijnse woorden op komst in de
cursussen?
RC: Nee, maar ik probeer wel het volledige Griekse alfabet aan bod te laten
komen. Op mondelinge examens kunnen de studenten wel best even de uitspraak ervan oefenen. (lacht)
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
RC: Collega De Backer heeft mij nog les

Hadden jullie veel bezigheden tijdens
de studies?
HDB: Je probeert uit te vissen of we veel
uitgingen? (lacht)
Ja.
RC: Het antwoord is ja. (lacht) Ik heb een
levendige studententijd gehad, ik zat
niet op kot en kwam met de auto naar
de les. Daardoor heb ik wel wat avonden
in Gent doorgebracht met maar enkele
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uren slaap. Maar erna zat ik wel altijd
terug in de les, het grote verschil met
vele anderen.
HDB: Met kleine oogjes?
RC: Neen, ik ben een ochtendmens, dus
in die zin valt dat goed mee.
HDB: De basis is bij mij hetzelfde, niet op
kot, met de auto naar de les. Misschien
heb ik een wel iets rustigere studentenperiode gehad.
RC: Bij mij was het ook niet extreem
hoor.
HDB: Relatief gezien dan. Ik ben ook wel
vrij veel in de les geweest vroeger.
RC: Op al die jaren tijd ben ik slechts enkele keren niet geweest, hooguit vijf.
HDB: Moet ik dat allemaal tellen? (lacht)
RC: Het meest extreme was eens toen
we aan het werk waren aan een project,
iets met bruggen dacht ik.
HDB: Dat zal de oorzaak zijn.
RC: We werkten toen tot 11 uur ofzo, en
erna hebben we nog een stapje gezet
en was ik om 3u30 thuis, maar om 8u30
zat ik wel terug in de les bij Ronny Verhoeven.
Welk café bezocht u
dan vaak en wat voor
drank dronk u?
RC: Het waterhuis
aan de bierkant was
mijn favoriet, maar
in de ∏-nuts kwam ik
ook geregeld. Maar
dat is al lang geleden
en nu mag ik niet
meer buiten van mijn
vrouw. (lacht) Een jupilerfan ben ik helemaal niet, iets sterker mag, zoals een
Leffe of een Westmalle.
HDB: Bij mij was het soort drank wat in
periodes, maar ik ben altijd al een wijndrinker geweest en heb ook wat whiskyperiodes gehad.
RC: Ik heb die nu nog.
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HDB: Maar toch minder nu, je kunt er
ook niet zoveel van drinken.
RC: Oei. (lachen beiden)
HDB: Ook zwaardere bieren zoals bij
mijn collega kan ik appreciëren.
Dit is misschien het ontstaan van een
mooie traditie?
RC: Wanneer kunnen we een datum afspreken? Poutrix heeft zelfs door een
opmerking van mij vorig jaar, speciaal
Westmalle ingekocht voor hun activiteiten.
Zo ziet u dat we opmerkingen van professoren serieus nemen.
HDB: Voor die dingen dan wel weer.
(lachen)
Wat was het meest en minst aangename vak dat u in uw opleiding kreeg?
HDB: Bij mij zit dat vrij logisch: het leukste vak was Bruggenbouw. Het minst
leuke vak is wat moeilijker, maar laat ons
zeggen dat ik het soms lastig heb gehad
in grondmechanica,
zeker in die periode.
RC: lacht
HDB: Het was in die
tijd toch een zwaar
vak, lesgevers Grondmechanica hebben
altijd een reputatie
gehad.
RC: Favoriete vak was
en is nog steeds Risicoanalyse, het minst
interessante vak vond ik Mobiliteit en
Ruimte in der tijd. Bij de niet bouwkunde
gerelateerde vakken had ik altijd een
hekel aan Elektriciteit.
HDB: Voor niet bouwkunde gerelateerde
vakken kan ik u zeker volgen, Thermodynamica, Elektriciteit,… Daarom was
bouwkunde een goede keuze.

Interviews
De meest memorabele formule of concept tijdens uw opleiding of tijdens het
huidige werk?
HDB: De methode van Galerkin, toen
sprak men al over elementen, maar
werd dit nog nergens toegepast, waardoor de nadruk op de
formules en de theorie lag. Tijdens het
huidige werk is de unitycheck van Eurocode
3 toch wel vrij indrukwekkend.
RC: Huidige afleiding
is vrij gemakkelijk,
namelijk de afleiding
van de buckling load
van platen in hoofdstuk 1 van Berecon III. Maar voor de rest
heb ik eigenlijk nooit problemen gehad
met formules, zolang ik het mij kan inbeelden.
HDB: Zolang het geen empirische formules zijn die uit de lucht vallen, gaat
het nog.
Wanneer ontstond de interesse bij u
om te doctoreren?
RC: In 2005, mijn voorlaatste jaar op het
examen Risicoanalyse. Collega Taerwe
vroeg toen of ik interesse zou hebben
om te doctoreren en na enkele maanden
nam ik contact op met hem. Professors
Troch en Verhoeven hebben dan wel
nog een tegenvoorstel gegeven, maar
ik wou iets doen met Risicoanalyse.
HDB: Bij de verdediging van Ontwerp
van bouwkundige constructies kwam
de vraag of ik interesse had, ervoor had
ik er nog nooit aan gedacht. Daarbij ging
mijn thesis ook over Bruggenbouw.
Heeft u contact opgenomen met bedrijven om te gaan werken?

RC: Op dat moment was ik nog niet
bezig om werk te zoeken.
HDB: Ik had wel al enkele verschillende
mogelijkheden bekeken.
Waarom dan toch doctoreren?
RC: Het rijkelijke loon.
(lachen)
HDB: Een aantal factoren spelen daarin
mee. Ten eerste is
het een geleidelijkere
overgang tussen het
studeren en te gaan
werken, aangezien
je een doctoraatstudent wordt. Het
geeft u ook de kans
om iets wat u interesseert in detail te
gaan bekijken en te bestuderen zonder
dat je tegelijk naar lessen moet gaan.
Is de gedachte om na uw doctoraat in
het bedrijfsleven te stappen er geweest?
RC: Daar is veel over nagedacht geweest.
HDB: Dat is enkele keren zelfs zeer concreet geweest.
RC: Hoe langer je hier zit, hoe meer expertise je hebt opgebouwd en dan komt
de vraag soms van de bedrijven om bij
hun te gaan werken. Aan de unief werken is ook een soort roeping, je kunt zaken doen die je in de privé niet kan, maar
natuurlijk geldt dat ook omgekeerd. De
periode voor mijn aanstelling als prof,
waren er ook enkele contacten.
HDB: Mijn post-doctoraal heeft iets
langer geduurd, dan zijn er ook momenten waarop je wat twijfelt. Het
post-doctoraal bestaan is er ook een
van vele onzekerheden met wisselende
statuten en contracten. Sinds dit jaar is
die tijdelijkheid er iets uit.

29

Interviews
Was het doel van het doctoreren om
prof te worden?
HDB: In het begin niet.
RC: Bij de start van een doctoraat moet
je goed beseffen dat de posities om prof
te worden niet voor het grijpen liggen.
Hierbij moet je wat geluk hebben met
de timing en moet je uw kandidatuur
sterk genoeg maken.
HDB: Als post-doctoraal onderzoeker
moet je er een beetje rekening mee
houden, maar het is ook geen garantie.
Vroeger was die garantie na een doctoraat misschien groter, maar nu zitten we
met een piramidestructuur, waardoor er
iemand op pensioen moet of een nieuw
domein moet ontstaan.
Wat vond uw vrouw van uw aanstelling
als prof?
RC: Mijn vrouw is zeer blij, maar ze had
wat schrik om aanzien te worden als
de mevrouw van de professor. Enkel
de tijdbesteding aan de job vind ze wat
minder, maar de zekerheid van het werk
is een surplus.
HDB: Het was voor ons beide ook het
goede moment om prof te worden, een
latere overstap van de unief naar de
privé zou moeilijker gelegen hebben.
Mijn vrouw is wel iets meer betrokken
geweest, aangezien we beiden gedoctoreerd hebben.
RC: Zo zie je maar, er hang hier altijd romantiek in de lucht. (lacht)
HDB: Allebei postdoc blijven lag wat
moeilijk en is ook niet gezond voor een
relatie. Maar zij werkt nu in een studiebureau in Brussel.
Wat is het leukste project waaraan u
heeft meegewerkt?
HDB: Enkele meetprojecten van tunnels,
waaronder de diabolo tunnels onder
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de luchthaven. Tijdens het boren van
de tunnels moest op enkele plaatsen
meetapparatuur aangebracht worden.
Die boormachine wacht ook niet, dus
konden we op ieder moment een telefoon krijgen om ter plaatse te komen
om te gaan opmeten. Bijna alle installaties vielen de nacht van zaterdag op
zondag. Dan loopt er soms iets verkeerd
en valt de boormachine 30 cm voor het
opmeetpunt stil, waardoor het enkele
uren wachten is.
RC: De proeven met de platen van 15 m
in het labo in samenwerking met een
van de doctoraatstudenten.
Wat is het domste voorval dat u heeft
meegemaakt met studenten?
HDB: Ik heb een keer meegemaakt bij
een mondeling examen, komt een student binnen en vraagt aan mij ‘is dit het
mondeling examen wegenbouw?’. (kijkt
verbaasd en wijst naar zichzelf)
(lachen)
HDB: Ik zei toen ‘Ja en ik ben de prof’.
RC: Ik heb eens gehad dat iemand zijn
examen wou inkijken en die komt binnen in mijn vroegere bureau. De persoon
in kwestie zette zich aan het bureau van
een collega en vroeg toen om zijn examen in te kijken. Dat wil natuurlijk ook al
iets zeggen.
(lachen)
RC: De beste uitspraak was dit jaar bij
een presentatie over de WTC torens in
Berecon II. Waarbij de student begon
‘We vliegen erin’.
Wie is uw idool of welke persoon zou u
graag ontmoeten?
RC: Ik had een persoon die ik graag
wou ontmoeten, maar hij is vorig jaar
overleden, namelijk Rüdger Rackwitz. Ik
heb veel van zijn publicaties gelezen en
wou hem graag ontmoeten.
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HDB: In het vakgebied van de orthotrope bruggen ben ik de meeste ‘oude
fossielen’ al eens tegengekomen. Soms
is het ook beter om de mens achter de
man niet te ontmoeten.
(lachen)
RC: Dat is een feit.
RC: Om toch maar iets onbereikbaars op
te noemen, neem dan de president van
de Verenigde Staten. Ongeacht wie het
op dat moment ook is, al is de kans hierop zeer klein, tenzij hij plots structurele
veiligheidsproblemen begint te krijgen.
HDB: Ik denk dat ze dat dan ook liever
intern proberen op te lossen.
(lachen)

ook bij Wegenbouw II. De brugstudenten moeten dit vak volgen, terwijl ze dit
al grotendeels gezien hebben en Wegenbouw I waar ze nog niet zoveel van
gezien hebben, moeten ze dan niet kennen. Het systeem is goed, maar het aantal brugstudenten is wel heel veel. Soms
kun je dan de vraag stellen of er niets in
de algemene structuur verkeerd zit.
RC: De duidelijkheid tussen de iets ‘praktischere’ industrieel ingenieur en de iets
‘fundamentelere’ burgerlijk ingenieur
verdwijnt hier wat door. Maar uiteindelijk slagen de brugstudenten erin om
op het examen eenzelfde hoog niveau
te bereiken.

Wat wil u nog bereiken in uw carrière?

Wat vind u van de internationalisering?

RC: Tegen ons pensioen moeten we nog
heel wat bereiken. Het ultieme doel is
natuurlijk iets ontwikkelen dat tijdloos
is en zal blijven meegaan. Maar daarnaast hoop ik nog heel wat studenten
en vooral doctoraatstudenten te begeleiden.
HDB: Een stabiele onderzoeksgroep
proberen op te bouwen. Onderzoeksgroepen hebben namelijk nogal de
neiging om te groeien, te krimpen, …
onder meer door budgetten en dergelijke, dus daar vooral wat stabiliteit in krijgen.

RC: Zeer positief.
(lachen)
RC: Het doceren in het Engels is niet
slecht.
HDB: In de praktijk zullen jullie later ook
Engels moeten praten, dus daar kun je
niets tegenin brengen.
RC: In verband met het aantrekken van
extra mensen, daar moeten wel nog inspanningen voor gedaan worden. Het is
wel goed om een meer internationale
omgeving te hebben, maar momenteel
is het nog niet ideaal.
HDB: Dit komt ook deels door de snelle
implementatie hiervan, over een vijftal
jaar zal de situatie beter zijn.

Wat vind u van de brugstudenten?
RC: Het is als lesgever niet eenvoudig
omdat er verschillende achtergronden
zijn. Bijvoorbeeld in risicoanalyse merk
ik de verschillende achtergronden op.
HDB: Het geeft een aantal praktische
problemen.
RC: De achtergrond in rechte lijn is makkelijker om op verder te bouwen, want
je weet wat de studenten gezien hebben.
HDB: Dat probleem is er bijvoorbeeld

Heel erg bedankt om tijd voor ons vrij
te maken.
HDB: Geen enkel probleem.
RC: Altijd voor poutrix!
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Delphine Sonck

Assistengrid
Om de assistenten van onze professoren wat beter te leren kennen. Hebben we
hen een aantal vragen gesteld, waarop verschillende antwoorden zijn gekomen.
Jammer genoeg geen examenvragen of toch?

Delphine Sonck
Aantal jaren
assistent

5 jaar

Waarom gekozen Het is een roeping
...!
om te doctoreren?

Stephan creelle

Wouter Botte

Favoriete cafe in
Gent ?

De Walrus

Hot Club de Gand

Backdoor

Lievelingseten

Alleszins
vegetarisch

Oerklassieker:
Biefstuk met friet

Frieten met
stoofvlees

Zou u dezelfde
keuzes maken
als u opnieuw 18
bent?

Waarschijnlijk
zou ik het zelfde
stramien volgen

Vrij zeker dezelfde
keuzes

Sowieso dezelfde
richting

Welke vraag komt
zeker op het examen?

Determine the
collapse load
parameter of the
frame drawn in
the sketch

Bereken een
verhanglijn met de
Een
volgende eigen- sterkteberekening
schappen

Wouter Botte

2 jaar

3,5 maand

Uitdaging

Vrijheid en eenmalige kans

Heeft u ooit gesoliciteerd bij een
bedrijf?

Neen

Neen

Neen

Heeft u ambitie
om professor te
worden?

Ik sluit het idee
niet echt uit

Niet als huidig
doel, maar ...

Ja

Wat is uw
favoriete formule?

Exp(pi*i)=-1

De regel van drie

Pf=Φ(-β)

Welk examen wil
u opnieuw doen?

Monderling examen Berecon I bij
Prof. Van Impe
voor de
gezelligheid

Dynamica van
constructies

Conceptueel
ontwerpen

Voor welk vak
was u gebuisd?

Geen

Meetkunde

Wiskundige
analyse III
(gedelibereerd)

Het vervelendste
wat studenten
kunnen doen?

Mmm, ik wil jullie
geen inspiratie
geven!

Geen vragen stellen als ze iets niet
begrijpen

Tot nu toe nog
geen vervelende
momenten gehad.

Hobby’s

Oefeningen over
balkentheorie
bedenken

Waterpolo

mini-voetbal,
squash, badminton
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Bert op uitwisseling naar Miami

Telkens iemand te horen krijgt waar ik gestudeerd heb, zie je
hun ogen fonkelen. Ze stellen de University of Miami voor als
een paradijs met palmbomen, fancy cars, mooi weer, prachtige medestudentes, poolparties, clubs, enzoverder. De harde
waarheid is dat die omschrijving ook volledig klopt.
Samen met Debora heb ik het eerste
semester van mijn eerste master
aan de University of Miami afgelegd. De University of Miami (UM)
bevindt zich in Coral Gables, een
verder afgelegen wijk van Miami.
Doorheen de geschiedenis zijn er
veel Cubanen gevlucht naar Miami.
Hierdoor zijn er veel Latijns-Amerikaanse invloeden en kan je op straat
meer Spaans dan Engels horen.
Het klimaat is er tropisch, heel hoge vochtigheid en hoge temperaturen. In december was het gemiddeld nog 25°, de toptemperatuur schommelde rond de 40°. In de
eerste weken van ons semester zijn we ook getroffen door Orkaan Isaac.
Ons verblijf was op de campus in Eaton Residence. Dit is een dorm waar de meeste
internationale studenten verbleven. Al snel vormden we een hechte groep met
andere exchange students; studenten van Spanje, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland,
Saudi-Arabië, Ierland, Colombia, Australië, Japan, Chili, Brazilië,…
We hebben aan de UM een gelijkaardig curriculum samengesteld, waardoor de
UGent vakken vervangen worden. Er zijn wel enkele grote verschillen met de lessen
in Gent. Zo volg je een vak in een veel kleinere groep. De lessen zijn verplicht (een
zeer pijnlijk nadeel als de les om 8u start) en je krijgt veel homeworks, projects,
groupworks. Samen met alle andere activiteiten krijg je daardoor een zeer drukke agenda waardoor nachtwerk
soms moeilijk te vermijden was.
Sport is zeer belangrijk voor de
UM. De campus beschikt dan
ook over een fitness, buitenen binnenzwembad, voetbal-,
basket- en tennisvelden, honkbalstadium, American football
stadium,… Studenten kunnen
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gratis naar de thuiswedstrijden gaan kijken van het University Football team in
het Sun Life Stadium. Dit is hetzelfde stadium waar ook de Miami Dolphins spelen.
Voor de game vind tailgating plaats. Dit
is bbqen, bierpongen, bierbongen,… tot
iedereen goed opgewarmd is. Om een
beeld te geven: de derby tegen Florida
State University begon om 20u.
De tailgating startte om 10u.
Op donderdag avond hebben
de studenten hun wekelijkse afspraak in de Overpoort van Miami, genaamd Coconut Groove.
Volledig te vergelijken met onze
Overpoort, enkel is er controle
op leeftijd. Op veel plaatsen
geldt dan ook: “no entrance
under 21”. Op zaterdag is er een
organisatie die gele schoolbussen inlegt naar de beste clubs
van Miami en Miami Beach. Zo kwamen LIV, Mansion, Nikki Beach, Space, Club Fifty en veel meer aan bod. Deze clubs hadden ook telkens een strakke affiche met
onder andere: Afrojack, Armin van Buuren, Alesso, Steve Aoki en Krewella.
Eens je in Amerika bent zijn binnenlandse vluchten relatief goedkoop. Zo zijn we
tijdens het Thanksgiving weekend naar Las Vegas gegaan. Vliegen in de dagen
rond Thanksgiving is duur omdat alle Amerikanen naar hun familie gaan. Vliegen op
Thanksgiving zelf, als de Amerikanen de kalkoen aan het eten zijn, is daarentegen
spotgoedkoop. Je bent dan ook bijna alleen op de luchthaven.
In het weekend hebben we dan ook met de exchange students een cruise gedaan
naar de Bahama’s. We voeren met de boot vlak achter Orkaan Sandy die twee dagen later New York lam legde.					
Tijdens ons verblijf waren er ook presidentsverkiezingen. Florida was een zeer belangrijke staat voor beide partijen en daardoor is hier ook zeer veel campagne gevoerd. Hierbij heb ik de gelegenheid gekregen om een speech van President Obama
en Mitt Romney bij te wonen.			
Een uitwisseling naar de University of Miami kan ik iedereen aanraden. Als je graag tussen de lessen even
een duikje wilt maken in het zwembad, dan is de UM
zeker iets voor u!			
Er is een filmpje gemaakt over onze uitwisseling, deze vind je hier: https://www.youtube.com/
watch?v=Cr2O_74YXgs
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Off the web - Albert I
Het jaar 2013 was een jaar met talrijke nieuwigheden en gebeurtenissen
in de wereld. Maar ook in ons Belgenlandje is er een gebeurtenis die
niemand ontgaan is, namelijk de kroning van koning Filip I. Daar zijn vader
koning Albert II het tijd vond om de
scepter door te geven en eindelijk te
kunnen genieten van zijn oude dag,
helaas zonder tankkaart voor zijn
jacht, werden wij Belgen trotse onderdanen van zijn zoon Filip. Filip I is de zevende
koning der Belgen, maar veel meer valt er over Filip niet meer te vertellen. Het leven
van Filip is namelijk even interessant als het welbekende pekdruppelexperiment.
Voor de geïnteresseerden verwijs ik u door naar de reeks Albert II, uitgezonden op
de zender Eén, waar Filip wordt vertolkt door acteur Mathijs Scheepers. Genoeg nu
over Filip voor jullie allemaal afhaken.
Het verhaal dat jullie hier zullen lezen zal voor
velen als een schok aankomen, een schop in
het gezicht, ne sjot in de radijzen. Maar jullie
hebben als Belg het recht om de waarheid te
weten.

traantjes zich aan het vormen zijn.

Iedereen van jullie kent als liefhebber van het
koningshuis wel het verhaal van wijlen koning
Albert I. Ik zal het nog even aanhalen voor dienen Hollander van Pers want als fanaat van
Oranje kan de Belgische geschiedenis hem
geen r**t schelen. Dus speciaal voor u, Kees.
koning Albert I was onze derde koning. Hij
was getrouwd met koningin Elizabeth, was
een ervaren klimmer en stierf na een val van
de rosten in Marche-les-Dames op 17 februari
1934. Dit laatste is echter niets meer dan één
groot leugen. Ik weet dat dit voor de lezer
een bittere pil is en vermoed dat de eerste

Het lichaam van koning Albert I is gevonden aan de voet van de rotsen in Marcheles-Dames maar of hij daar effectief gestorven is, daar bestaan vele vraagtekens
over.
Het verhaal dat ons op de mouw gespeld wordt, is dat de koning besloot om op
zijn vrije dag zijn favoriete hobby uit te voeren, nl. rotsklimmen. De koning moet
enkel ‘s avonds om 19u aanwezig zijn in het sportpaleis voor een prijsuitreiking. De
koning vertrekt om 12u15 met zijn kamerheer naar de rots van Marche-les-Dames.
Ze komen daar aan en nemen even de tijd om te eten en zich op te warmen. Om
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15u30 stuurt de koning zijn kamerheer terug naar de
auto terwijl hij even de rots zal beklimmen. De kamerheer moet de koning terug ophalen om 16u30 maar
wanneer hij daar aankomt is de koning daar niet. Om
19u is de koning er nog steeds niet en dus slaat de
kamerheer alarm. Hij gaat naar een naburig kasteel
van baron Edmond Carton om te telefoneren naar
het kasteel van Laken. Nadat de entourage van de
koning verwittigd is, gaat hij samen met de inwoners
van Marche-les-Dames naar de koning op zoek. Om
22u komt de delegatie van de koning eindelijk aan in
Marche-les-Dames onder leiding van de lijfarts van de
koning. Hierbij is ook de goede vriend van de koning
aanwezig, Xavier de Grunne en zijn adjudant Jacques
de Dixmude. Het is de adjudant die het levenloze lichaam van de koning om 2u s ‘nachts aantreft aan de
voet van de rots. Dit verhaal zit vrij goed in elkaar en het is niet verwonderlijk dat
zovelen dit al die tijd hebben geloofd. Wanneer we nu eens een kritische blik werpen op dit verhaal vallen er echter onmiddellijk enkele details op die ons de wenkbrauwen doen fronzen.
Het is bijvoorbeeld verdacht dat een ervaren klimmer zoals Albert I, die al talrijke
bergen op zijn palmares had staan, een kleine rots niet kan bedwingen. Het is ook
niet te begrijpen dat een ervaren klimmer zoals Albert I alleen ging klimmen. Zeker
wanneer je weet dat zijn goede vriend Xavier de Grunne die dag aanwezig was op
het paleis. Xavier de Grunne was niet zomaar een vriend van de koning maar ook
zijn vaste klimpartner en bovendien voorzitter van de Belgische Alpinisten vereniging. De koning gaat dus liever klimmen met zijn onervaren kamerheer, die hij zelfs
wegstuurt, dan met zijn vaste klimpartner.		
Ook het tijdsschema is zeer verdacht. De koning moet die avond om 19u in het
sportpaleis zijn en toch verkiest hij om pas om 12u15 te vertrekken en pas om 15u30
te beginnen met klimmen. Wanneer de koning niet opdaagt waarschuwt de kamerheer het paleis maar om 19u, dus veel te laat.
Voordat de delegatie van de koning
aankomt in Marche-les-Dames heeft
de kamerheer uren de tijd om de koning te zoeken samen met de inwoners. Ondanks dat het nog daglicht is,
vinden ze de koning niet. Wanneer de
delegatie van de koning aankomt, beginnen zij in het donker te zoeken en
vinden ze de koning aan de voet van de
rots waar hij opgeklommen was, want
daar had men nog niet gezocht. Ook
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wordt naast het lichaam van de koning zijn bril
gevonden die hij nodig had om te klimmen. De
bril verkeert in ongeschonden staat terwijl deze
samen met de koning van de rots gevallen moet
zijn.

	
  

Visser	
   &	
   Smit	
   Hanab	
   is	
   een	
   toonaangevend	
   bedrijf	
   op	
   het	
   gebied	
   van	
   transportleidingen,	
  
afvalwaterbehandeling,	
   zwembadtechnologie,	
   industriële	
   installaties,	
   distributie-‐	
   en	
  
toevoerleidingen	
  en	
  industriële	
  bekabeling.	
  Door	
  de	
  uitbreiding	
  van	
  het	
  aantal	
  activiteiten	
  en	
  een	
  
permanente	
  groei	
  heeft	
  Visser	
  &	
  Smit	
  Hanab	
  ruim	
  een	
  halve	
  eeuw	
  na	
  haar	
  ontstaan	
  een	
  leidende	
  
positie	
  op	
  tal	
  van	
  domeinen.	
  Inspelen	
  op	
  nieuwe	
  technologieën,	
  oog	
  voor	
  evolutie	
  en	
  meegroeien	
  
met	
   de	
   ontwikkelingen	
   op	
   het	
   vlak	
   van	
   leidingen	
   en	
   waterbehandeling	
   zijn	
   de	
   basis	
   van	
   onze	
  
uitstekende	
   reputatie.	
   Ons	
   werkgebied	
   strekt	
   zich	
   uit	
   over	
   België,	
   Luxemburg,	
   Frankrijk,	
  
Nederland	
   en	
   Groot-‐Brittanië.	
   Onze	
   opdrachtgevers	
   zijn	
   overheidsinstanties,	
   nutsbedrijven,	
  
industriële	
  ondernemingen	
  en	
  telecombedrijven.	
  Wij	
  garanderen	
  niet	
  enkel	
  de	
  goede	
  aanleg	
  van	
  
de	
  netwerkverbindingen,	
  maar	
  staan	
  desgewenst	
  ook	
  in	
  voor	
  beheer,	
  nazicht	
  en	
  onderhoud.	
  	
  

Nadat de koning gevonden is, wordt hij onmiddellijk meegenomen naar het paleis van Laken
zonder het parket op de hoogte te brengen. Hierdoor kan het parket geen onderzoek doen, terwijl men dit toch zou verwachten om een aanslag
te kunnen uitsluiten. Wanneer het lichaam
aankomt aan het paleis van Laken wordt er geen
lijkschouwing uitgevoerd. De koning wordt onmiddellijk opgebaard met een grote witte doek
om het hoofd die alle wonden verbergt.

Jong	
  talent	
  aan	
  het	
  woord	
  

Door al deze feiten te beschouwen kan men
besluiten dat de koning is omgekomen op een
manier die niet mag geweten zijn door het
volk. Het paleis verzint een andere dood en legt het lichaam onderaan de rots van
Marche-les-Dames.
Hoe de koning dan gestorven is, is ongetwijfeld de vraag die nu door jullie hoofd
gaat. Het antwoord moet men in de meer intieme kringen van het koningshuis
zoeken, waar personen onaantastbaar zijn. Namelijk bij zijn vrouw, koningin Elizabeth. Het huwelijk met koningin Elizabeth was geen goed huwelijk, ze sliepen al
jaren niet meer samen.
Wat Albert I nog goed kon, behalve klimmen, is iets waar ook Albert II in uitblinkt, nl.
naast de pot pissen of anders gezegd: scheefpoepen. Albert was hier niet vies van
en was ook bekend door zijn vele minnaressen. De minnaressen zorgen voor veel
jaloezie en ruzies tussen de koning en de koningin. Er zijn vele getuigenissen van
ruzies waar het er onzacht aan toeging. Er is sprake van een persbericht uitgevaardigd door het paleis waarin wordt gezegd dat koningin Elisabeth niet op koning
Albert geschoten heeft. Een paar weken voor zijn dood is er terug sprake van een
ruzie waar er door getuigen wordt gezegd dat de koningin de koning achterna zat
in de gangen van het paleis met een geladen revolver. Er zouden zelfs kogelinslagen in de deurlijsten geweest zijn. Ook had de koning in 1932 een levensverzekering
afgesloten voor 3 miljoen euro.
Ik weet dat het voor velen moeilijk te vatten zal zijn en dat het
enige tijd zal vergen om de waarheid te accepteren, maar we zijn
er zeker van dat jullie als bijna
ingenieur hiervoor sterk genoeg
zijn. En anders hebben jullie bij
deze een extra reden om het glas
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Visser	
  &	
  Smit	
  Hanab	
  N.V.	
  Landegem	
  

Jens	
   Van	
   Hoecke	
   en	
   Frederik	
   Peerden	
   zijn	
   2	
  
jonge	
  mensen	
  die	
  recent	
  bij	
  de	
  firma	
  Visser	
  &	
  
Smit	
   Hanab	
   nv	
   aan	
   de	
   slag	
   gingen.	
   Frederik	
  
startte	
   als	
   Werfleider,	
   en	
   Jens	
   heeft	
   buiten	
  
zijn	
   interesse	
   in	
   de	
   infrastructuurwerken	
   ook	
  
een	
  voorliefde	
  voor	
  de	
  financiële	
  kant	
  van	
  de	
  
werven,	
   daarom	
   startte	
   hij	
   op	
   de	
   functie	
  
werkvoorbereider	
   en	
   zal	
   hij	
   in	
   de	
   toekomst	
   de	
  
financiële	
   kant	
   mogen	
   ontdekken	
   en	
  
ondersteunen.	
  
	
  

Welke	
   verwachting	
   had	
   je	
   bij	
   je	
  
sollicitatie/indiensttreding?	
  
Frederik:	
  
“Ik	
   kwam	
   bij	
   Visser	
   &	
   Smit	
   Hanab	
   terecht	
  
omdat	
   ik	
   op	
   zoek	
   ging	
   naar	
   een	
   bedrijf	
  
gespecialiseerd	
  
in	
  
leiding-‐	
  
en	
  
infrastructuurwerken.	
   Deze	
   niche	
   heeft	
   altijd	
  
mijn	
   voorkeur	
   genoten.	
   Door	
   het	
  
selectiekantoor	
   waar	
   ik	
   langs	
   ging	
   na	
   mijn	
  
studies,	
   kwam	
   ik	
   dus	
   terecht	
   op	
   de	
   vacature	
  
van	
  VSH.	
  Ik	
  had	
  3	
  sollicitaties	
  lopen	
  maar	
  VSH	
  
stak	
   er	
   boven	
   uit.	
   Ik	
   vernam	
   via	
   verschillende	
  
bronnen	
  dat	
  er	
  goede	
  opleidingsprogramma’s	
  
bestaan	
   bij	
   VSH,	
   waardoor	
   mijn	
   beslissing	
   snel	
  
was	
  gemaakt.”	
  
Jens:	
  
“Door	
   mijn	
   minder	
   goede	
   ervaring	
   met	
   mijn	
  
stage,	
   stelde	
   ik	
   mijzelf	
   de	
   vraag	
   of	
   de	
  
bouwwereld	
   wel	
   iets	
   voor	
   mij	
   was.	
   Ik	
   heb	
  

toen	
   besloten	
   mijn	
   horizonten	
   wat	
   te	
  
verruimen	
  en	
  een	
  master	
  na	
  master	
  te	
  volgen	
  
in	
   de	
   richting	
   bedrijfseconomie.	
   Ik	
   leerde	
   daar	
  
dat	
   de	
   financiële	
   kant	
   van	
   de	
   werven	
   en	
   de	
  
budgeten	
   mij	
   ook	
   zeer	
   goed	
   lagen.	
   Toen	
   ik	
  
hierna	
   aan	
   het	
   solliciteren	
   ging,	
   leek	
   VSH	
   in	
  
het	
   begin	
   wel	
   onderaan	
   mijn	
   verlanglijstje	
   te	
  
staan.	
   Maar	
   na	
   mijn	
   gesprekken	
   met	
   de	
  
bedrijfsleider	
   kon	
   hij	
   mij	
   wel	
   boeien	
   met	
   de	
  
projecten	
  die	
  hij	
  beschreef.	
  Ik	
  hoorde	
  ook	
  dat,	
  
in	
   tegenstelling	
   tot	
   wat	
   in	
   mijn	
   stage	
   bedrijf	
  
gebeurde,	
   er	
   hier	
   bij	
   VSH	
   gezorgd	
   wordt	
   dat	
  
jonge	
  mensen	
  niet	
  “opbranden”.	
  Je	
  hebt	
  voor	
  
elke	
   rol	
   in	
   de	
   organisatie	
   een	
   functie,	
   waar	
  
ook	
   iemand	
   in	
   gespecialiseerd	
   is.	
   Terwijl	
   in	
  
vele	
  bedrijven	
  een	
  werfleider	
  vaak	
  alles	
  moet	
  
doen,	
   zijn	
   hier	
   mensen	
   op	
   calculatie,	
  
werkvoorbereiding	
   en	
   projectleiding	
   aan	
   het	
  
werk.	
   Waardoor	
   je	
   je	
   echt	
   kan	
   toeleggen	
   op	
  
een	
  bepaalde	
  job.	
  Ook	
  de	
  mogelijkheid	
  om	
  te	
  
veranderen	
   in	
   functie	
   sprak	
   mij	
   erg	
   aan.	
  
Indien	
  je	
  wil	
  kennis	
  maken	
  met	
  de	
  uitvoering,	
  
kan	
  er	
  gekeken	
  worden	
  wat	
  de	
  mogelijkheden	
  
zijn.	
  Die	
  flexibiliteit	
  is	
  een	
  gerust	
  gevoel.”	
  
	
  

Welke	
  dingen	
  heb	
  je	
  al	
  geleerd?	
  

Frederik:	
  
“Geen	
   enkele	
   dag	
   ziet	
   er	
   hetzelfde	
   uit.	
   Je	
  
moet	
   leren	
   problemen	
   oplossen	
   en	
   brandjes	
  
blussen,	
   maar	
   vooral	
   vooruitziend	
   denken.	
  
Dat	
  is	
  iets	
  wat	
  zeer	
  belangrijk	
  blijkt	
  te	
  zijn.”	
  

	
  
Jens:	
  
“Communicatie	
   is	
   op	
   de	
   werf	
   zeer	
   belangrijk,	
  
onderling	
   tussen	
   de	
   collega’s,	
   maar	
   ook	
  
tussen	
   de	
   verschillende	
   diensten.	
   Het	
   vroeg	
  
opstaan	
   was	
   ik	
   niet	
   gewoon,	
   en	
   dat	
   voel	
   je	
  
wel	
   als	
   je	
   thuis	
   komt	
   na	
   een	
   lange	
   dag.	
   Ik	
  
probeer	
   wel	
   nog	
   altijd	
   mijn	
   sociale	
   contacten	
  
te	
   onderhouden,	
   en	
   ik	
   kan	
   mijn	
   hobby’s	
   nog	
  
steeds	
  de	
  baas.”	
  
	
  

Wat	
   kan	
   je	
   tot	
   nu	
   toe	
   al	
   zeggen	
   van	
  
VSH?	
  
Jens:	
  
“De	
   verwachtingen	
   qua	
   begeleiding	
   van	
  
nieuwe	
   mensen	
   werd	
   de	
   afgelopen	
   paar	
  
weken	
  al	
  zeker	
  ingelost.	
  We	
  werden	
  voorzien	
  
van	
  de	
  nodige	
  uitleg	
  op	
  vlak	
  van	
  ISO,	
  Prince2,	
  
procedures	
   van	
   de	
   verschillende	
   diensten	
   en	
  
vooral	
   ook	
   veiligheid.	
   Je	
   voelt	
   dat	
   VSH	
   een	
  
geoliede	
   machine	
   is	
   die	
   hier	
   veel	
   belang	
   aan	
  
hecht.”	
  
Frederik:	
  
“De	
   projectleider	
   zorgt	
   voor	
   een	
   fantastische	
  
begeleiding	
  op	
  de	
  werf	
  en	
  is	
  zeer	
  begaan	
  met	
  
ons.	
  
Tijdens	
  
de	
  
verschillende	
  
sollicitatiegesprekken	
   werd	
   het	
   duidelijk	
   dat	
  
er	
  een	
  goede	
  sfeer	
  heerst	
  bij	
  VSH,	
  dit	
  kunnen	
  
we	
   na	
   onze	
   korte	
   periode	
   enkel	
   beamen.	
   We	
  
kijken	
  uit	
  naar	
  de	
  toekomst!”	
  

	
  

De	
  arbeidsmarkt,	
  theorie	
  in	
  praktijk	
  omzetten,	
  proeven	
  van	
  het	
  “echte	
  werk”????	
  
Wij	
  kunnen	
  enthousiaste	
  stagiairs	
  steeds	
  voorzien	
  van	
  een	
  boeiende	
  kennismaking	
  met	
  al	
  deze	
  aspecten.	
  
WIJ	
  ,	
  het	
  vat	
  vol	
  kennis….	
  JIJ,	
  enthousiast	
  en	
  leergierig…	
  een	
  ideale	
  match!	
  
Ook	
  wanneer	
  je	
  je	
  studies	
  succesvol	
  hebt	
  afgewerkt,	
  staan	
  wij	
  klaar	
  om	
  te	
  luisteren	
  waar	
  jouw	
  ambities	
  en	
  
toekomstplannen.	
  Wij	
  zijn	
  steeds	
  op	
  zoek	
  naar:	
  

Werfleiders	
  –	
  Calculatoren	
  –	
  Werkvoorbereiders	
  
Neem	
  vrijblijvend	
  contact	
  op	
  met	
  Melanie	
  De	
  Clercq,	
  via	
  mail	
  naar	
  m.declercq@vshanab.be	
  of	
  telefonisch	
  via	
  09/371.71.71	
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Raadsels - Raadsels
Too much time and you like some difficult puzzles! Below are three difficult problems for you. Send your answer to raadsels@poutrix.be to know if your answer
is correct.

Riddle 1: A farmer and his fence
A farmer challenges a mathematician, a physicist, and an engineer mathematician
to fence off the largest amount of area using the least amount of fence.

Raadsels - Raadsels
Riddle 3: Sudoku
The objective is to fill a 9×9 grid with digits so that each column,
each row, and each of the nine 3×3 sub-grids that compose the
grid contains all of the digits from 1 to 9. The puzzle setter provides
a partially completed grid, which typically has a unique solution.
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

The mathematician made his fence in a circle and said it was the most efficient.

3

The physicist made a long line and said that the length was infinite. Then he said
that fencing half of the Earth was the best.					

8
3

The engineer laughed at the others and with his design, beat the others.
What did the engineer do?								

Riddle 2: Futoshiki

7

4

4
7

Futoshiki are logic puzzles with very simple rules. Your task is to complete the grid
such that every row and column contains every number (only 1, 2, 3, 4 and 5) exactly once. But you also have to satisfy the less-than (<) and greater-than (>) signs.
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3

9
3

1

3
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Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Sun Nov 17 16:52:09 2013 GMT. Enjoy!

HAVE FUN and
let us know
the answers!
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De voorbije Poutrix-activiteiten waren
niet mogelijk geweest zonder de steun
van onze sponsors:
BESIX Group is de grootste Belgische bouwonderneming en actief in vrijwel alle takken van de constructie-industrie. Besix
voert internationaal prestigeprojecten uit.
Klassiek voorbeeld is uiteraard het hoogste gebouw op de wereld: de Burj Dubai.
DEME is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het baggeren en het
uitvoeren van waterbouwkundige werken. Het is één van de grootste spelers ter wereld in deze hoogst gespecialiseerde en complexe
discipline. Innovatie is zeer belangrijk voor DEME en het bedrijf is dan
ook een trend-setter en een pioneer geweest in zijn 150 jaar lange
geschiedenis. De expertise van DEME wordt internationaal zeer sterk
gewaardeerd.
SBE gerenommeerd Belgisch studiebureau met ook heel
wat internationale projecten. Zo is SBE ondermeer betrokken bij de uitwerking van de nieuwe Panama-sluizen.
De expertise van SBE beperkt zich niet tot grote waterbouwkundige projecten. Het studiebureau is eveneens
actief in ondermeer de burgerlijke bouwkunde en in
staalconstructies.
CFE is een multidisciplinaire groep die actief is in de sector van
PPS-concessies, bouw, vastgoed, marine engineering en multitechnieken. De groep is aanwezig in België, Nederland, het
Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, het MiddenOosten en Afrika. Als groep van verschillende bedrijven hebben wij ook de grote troef steeds carrièremogelijkheden te
kunnen bieden.
Mensen en schepen, dat zijn de drijvende krachten
achter de Jan De Nul Group. Dankzij meer dan 5000
werknemers en een ultramoderne vloot staat de
groep vandaag aan de top van de internationale dredging industrie. Jan De Nul Groep is ook gespecialiseerd
in diensten voor de offshore olie en gas industrie. In de
civiele techniek is de groep een van de grootste aannemers in België.
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De voorbije Poutrix-activiteiten waren
niet mogelijk geweest zonder de steun
van onze sponsors:
Aertssen is één van de toonaangevende bedrijven
in grondverzet. Hierbij zijn ze met succes gediversifieerd in weg –en waterbouw, sanerings- en
recyclage activiteiten. Zo waren ze betrokken bij
het uitgraven van het centraal Station Antwerpen
en hebben ze meegewerkt aan de Liefkenshoekspoortunnel en het Deurganckdok. Hun motto:
“People, power and passion to build on”
De Artes Group bestaat uit drie zusterondernemingen waaronder de algemene bouwondernemingen Depret en Roegiers.
Zij zijn actief in de waterbouwkunde (windmolenpark ELDEPASCO te Zeebrugge en Van Caewelaartsluis), de burgerlijke bouwkunde (TGV-station Antwerpen-Centraal) en de privé-sector
(luchtvaartopleidingscentrum te Oostende). Bij de Artes Group
staat tevredenheid van de bouwheer en de vakbekwaamheid
van hun medewerkers centraal.
De bouwgroep Willy Naessens is een onderneming
gespecialiseerd in de bouw van KMO-gebouwen, logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren, ... In
globo kan gesteld worden dat de bouwgroep Willy
Naessens model staat voor het perfecte bouwsysteem, zowel structureel als esthetisch en dit voor bijna
elke toepassing. Bij zijn projecten voert Willy Naessens
alles uit in eigen beheer, van studiedienst en productie
tot eigen transport en montage, hetgeen zich weerspiegelt in de reeds meer dan 7000 realisaties.
Aquafin bouwt, beheert en exploiteert de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering
in Vlaanderen. Vanuit expertise bieden zij dezelfde
diensten ook aan voor steden en gemeenten. Dankzij
de investeringen van het Vlaamse Gewest, hun belangrijkste opdrachtgever, zijn ze er in geslaagd om de
zuiveringsgraad in Vlaanderen de afgelopen twee decennia op te trekken van nauwelijks 30 % naar 80 % vandaag. Jonge ingenieurs krijgen de kans om zelfstandig
een project te managen van begin tot einde.
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De voorbije Poutrix-activiteiten waren
niet mogelijk geweest zonder de steun
van onze sponsors:
IMDC is reeds 30 jaar een toonaangevend studiebureau met ongeveer 80 medewerkers, actief in water.
IMDC biedt expertise op top niveau aan voor een zeer
breed spectrum van watergerelateerde projecten
zoals het inschatten van overstromingsrisico’s, het
opstellen van hydraulische modellen, kustbescherming, sedimentatierisico’s, baggertechnieken, blauwe
energie, oeverbescherming van rivieren, binnenscheepvaart, infrastructuur voor havens en offshore
windmolens en pijpleidingen.
Groep Van Roey is een grote Vlaamse bouwgroep die gelooft in
een echte geïntegreerde aanpak. De groep is actief in ontwikkeling, ontwerp, financiering, bouw, onderhoud en exploitatie
(= DBFMO). Van Roey, vanhout.pro en Maes, realiseert over heel
Vlaanderen projecten op verschillende niveaus: van nieuwbouw
tot restauratie, van ruwbouw tot sleutel-op-de-deur, … Van Roey
Vastgoed staat in voor de ontwikkeling en het vermarkten van
bouwprojecten.
VK is een multidisciplinaire architectuur- en engineeringgroep die veel
belang hecht aan de ontwikkeling van zijn medewerkers. Via VK Academy krijg je de mogelijkheid om je kennis verder uit te bouwen, te versterken en te delen. Als kennisbedrijf voorziet VK namelijk een centrale
rol voor Technology, naast de bedrijfspijlers Business Development en
Operations. Daar worden niet alleen onze projecten en klanten, maar
via interne kennisdeling ook onze medewerkers beter van. Zo kan ook
jij bijdragen tot een innovatiever en kwaliteitsvoller VK.
Structo nv is actief aan de basis van veel bouwwerken, industrieel of binnen het verkeerslandschap. Structo spanbeton
torst het wegdek, draagt vloeren en daken en speelt daardoor
een rol van fundamentele betekenis in tal van projecten.
Alpha-Studieburo werd in 1978 opgericht als ingenieursbureau civiele techniek en stabiliteit, in hoofdzaak actief in de industriebouw en openbare werken.
In de voorbije 15 jaren werd dit verder uitgebreid en
specialiseerde het bureau zich als ingenieursbureau
burgerlijke bouwkunde, geotechniek en milieu en
tevens zijn we ook actief in de Benelux.
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De voorbije Poutrix-activiteiten waren
niet mogelijk geweest zonder de steun
van onze sponsors:
Wist je dat..
...we één van de grootste ingenieursbureaus van België zijn?
...we naast ontwerp, stabiliteitsberekeningen en
adviesverlening ook aanwezig zijn in de opvolging van werven?
...we dit doen zowel voor grote gebouwenprojecten als voor
grote infrastructuurprojecten?
...we verspreid zitten over 6 kantoren in België: Gent,
Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik en Charleroi?
...we héél trots zijn en dit ook tonen op
www.facebook.com/arcadisbelgium ?
.... je nog meer informatie (én misschien wel jouw droomjob) kan
terugvinden op www.jobsarcadisbelgium.be ?

Franki Construct, behorend tot de groep Willemen, is een
gerenommeerde bouwfirma gespecialiseerd in burgerlijke
bouwkunde, industriebouw, tunnels en gebouwen. Franki
Construct regelmatig betrokken bij grote infrastructuurwerken
en nieuwe bouwsectoren. Mooie voorbeelden hiervan zijn
De Westerscheldetunnel, Politiehuis te Londerzeel, PPS
project Brabo I. Franki Construct kan hiervoor rekenen op het
enthousiasme van een 130-tal werknemers.
Voor bouwwerken in het algemeen worden alsmaar ingewikkeldere en gerichtere technieken toegepast, elk met hun eigen
logica: duurzaamheid, brandveiligheid, zorg voor het milieu, onderhoudsvriendelijkheid, economie, technologische evoluties.
Kwaliteit betekent dus zowel algemene en geactualiseerde als
zeer gerichte deskundigheid. Hiervoor ontwikkelde SECO voor
diverse vakgebieden, gespecialiseerde diensten
De NMBS-Holding, die als belangrijkste opdracht
heeft om diensten te leveren aan haar filialen, heeft
ook een aantal eigen operationele activiteiten.
Haar belangrijkste taak is het beheer van al het
personeel, dat ze volgens de behoeften ter beschikking stelt van de twee andere vennootschappen. In dit kader staat ze ook in voor de sociale
betrekkingen. Eén nationale paritaire commissie is
verantwoordelijk voor de drie vennootschappen.
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