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Intro

Zozo, wat vliegt de tijd. Hier is het laatste boekje van dit jaar. Het staat 
natuurlijk weer vol met leutige artikels, prachtige kiekjes en toffe spelletjes. 

De vakantie staat bijna voor de deur, helaas moet er nog één lastig obstakel 
overwonnen worden. Vanuit het voltallige Poutrixbestuur wensen wij 
iedereen heel veel succes, knal al die examens! Onthoud dat beton bestaat 
uit cement, water, granulaten en eventuele additieven, dat een theodoliet 
geen totaalstation is en dat reflective cracking ten alle tijde vermeden 
moet worden in wegenbouw. Als dat je lukt, komen die examens wel goed. 

Om de vakantie goed in te zetten, zijn jullie allemaal uitgenodigd op de 
zomerdrink op 1 juli in de studentfoyer van de iGent. Daar kunnen jullie 
uitblazen van een veel te lastige periode en proffen proberen overtuigen 
om jullie door te laten op de examens. 

Bon, dit was het zowat van ons. Doei.

(Voor de laatste keer) pers out
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Bierbouwling
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Maandag 25 april om 9h verzamelden een veertigtal dorstige burgies aan 
de overpoort bowl voor een potje bierbouwling. Kort even de spelregels 
voor wie nog niet bekend is met deze prachtige sport. Wie een strike of 
spare gooit mag respectievelijk een adje of een half adje uitdelen. Wie 
in de goot gooit moet zelf een adje doen. Wie 9 kegels laat staan is de 
negen-man en die drinkt mee met iedereen die moet drinken. Na wat 
gediscussieer over de correcte manier om een bowlingbal vast te nemen 
,de duim, de middelvinger en de ringvinger dienen gebruikt te worden, 
konden we eraan beginnen. 

Volgens de regels van de kunst dient de duim naar voren te wijzen wanneer 
de bal losgelaten wordt. Waarom de regels van de kunst volgen als je met 
enkele seconden airtime ook een strike kan gooien, dachten sommigen. 

Strikes werden gesmeten en adjes 
werden uitgedeeld. Het was nog 
voor het einde van het eerste 
spelletje dat de eerste negen-man 
sneuvelde. Het succes van zijn 
teamgenoten was zijn ondergang 
geworden. De jury was streng: 
kotsen = diskwalificatie. Enkelen 
voelden al snel aan dat ze in 
het bowlen niet gingen winnen 
dus ontstond er een competitie 
tussen de banen wie de grootste 
toren lege bekers bier kon maken. 
Er ontstonden ook spontaan 
wedstrijdjes speed adden. Een 
spelletje waarbij je de tegenstander 
nooit mag onderschatten ...
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Bierbouwling

Op de foto hieronder zien we de baan met de hoogste toren. Of deze vier 
al deze bekers zelf leegdronken laten we aan de lezer om over te beslissen. 
Al dat bier bracht Hannah in een nostalgische bui en ze besloot om deze 
foto pose uit 2012 nog eens van onder het stof te halen. 

Na het bowlen zetten we nog koers richting de Delta waar het feest nog 
tot in de vroege uurtjes werd verdergezet. 

PS: Onze excuses aan professor Wan-Wendner die de volgende ochtend 
teleurgesteld les moest geven aan niet meer dan vijf man en een 
paardenkop. 
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Maak kennis met Tudor Tanco, werfleider in de wegenbouw  

 Afgestudeerd aan UGent in 2020  
 Studierichting: Master of Science in Civil Engineering  

(Minor in Operations and Management) 
 Stagewerf: Brug over de E34 (Assenede)/Drongenplein/Nevele  
 Stageperiode: Juni-Augustus 2018  
 Huidige werf: Evergem, fietsbruggen over de R4-west  

Hoe ben je bij Willemen Infra terechtgekomen? 

Op de Poutrix-jobbeurs heb ik met de collega’s van Willemen Infra kennisgemaakt. Het klikte 
meteen dus samen hebben we onmiddellijk mijn stage besproken en vastgelegd.  
 
Wat zijn de belangrijkste dingen die je geleerd hebt tijdens je stage?  

Je motivatie bepaalt mee je succes. En die motivatie haal ik uit de uitdagingen van elke dag die mijn 
job met zich meebrengt. Een goeie werksfeer en de nodige ondersteuning van je collega’s dragen 
daar uiteraard ook aan bij. Op dat vlak is werken bij Willemen Infra een echte aanrader!  
 
Waarom wilde je na je stage je carrière verderzetten bij Willemen 
Infra?  

Ik ben in 2020 afgestudeerd, midden in corona, dus niet meteen een goeie periode om een job te 
zoeken of te vinden. Veel bedrijven zetten de zoektocht naar nieuwe collega’s stop, maar bij 
Willemen Infra kreeg ik toch de mogelijkheid om aan de slag te gaan. Ik maak nu deel uit van een 
toffe groep collega’s waarbinnen een topwerksfeer heerst. Ideaal voor een jonge ingenieur om 
verder te groeien!  
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Wat vind je het leukst of het meest interessant aan je job als 
werfleider? 

Momenteel werk ik in Evergem waar we twee nieuwe metalen fietsbruggen aan het bouwen zijn, 
een onderdeel van het project R4WO. De nieuwe bruggen zullen ervoor zorgen dat fietsers op een 
meer veilige manier zowel de R4 als de spoorweg kunnen oversteken. Tegelijkertijd bouwen we drie 
tunnels die we op positie zullen verschuiven. Fantastisch toch om grootste werken uit te voeren die 
het verkeer veiliger en vlotter maken!  

 

Word jij weldra mijn nieuwe collega? 

Vraag je stage aan of solliciteer via www.willemeninfra.be/jobs 

#destrafsteplannen 

 

 

 

 

Tudor op de werf in Wippelgem, bezig met het voorbereiden van de betonneringswerken van de 
vleugelmuren:  

 



DEME Dinner

8

Na een pauze door corona konden we dit jaar weer een traditie verderzetten! 
Op een mooie avond in februari werden zowel Poutrix als PKrus uitgeno-
digd voor het ondertussen beroemde DEME diner. De studenten werden 
verwelkomtd met een drankje om daarna uitleg te krijgen over de werking 
van het bedrijf. Via een presentatie werd er ons door een enthousiaste werk-
nemer uitleg gegeven welke soort projecten er allemaal gerealiseerd worden.  

Vervolgens werden we naar de tafels geleid waar een heerlijk driegangen- 
menu ons te wachten stond. De studenten kregen daar de kans om met 
verschillende werknemers van het bedrijf te spreken terwijl de glaasjes 
wijn steeds rijkelijk bijgevuld werden. De ingenieurs van DEME vertelden 
hun eigen ervaringen en antwoordden met plezier op alle vragen. Zo 
kwamen we te weten hoe ze bij het bedrijf terecht zijn gekomen en wat alle 
mogelijkheden zijn qua jobs zowel in het binnen- als in het buitenland. 

Naarmate onze magen gevuld werden en het alcoholpercent-
age in ons bloed steeg, kwam er stilaan een einde aan deze leerri-
jke avond. Sommige studenten verkozen om terug te keren naar 
kot, anderen gingen nog nagenieten van het Gentse nachtleven!



Spelletjes
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Testimonial

Trots op 
mijn projecten 
bij Democo

Nicolas, Projectleider
    

Waarom ik voor Democo koos? Ik zag hen regelmatig terugkeren in het  
straatbeeld met propere, goed georganiseerde werven en dit sprak me aan.  
Ik heb me mijn keuze nog niet beklaagd omdat ik het effectief een goed  
georganiseerd bedrijf vind, waar er ook ruimte bestaat voor inspraak. 
Inmiddels kan ik al met trotsheid terugkijken op mijn verwezenlijkingen,  
namelijk de busstelplaats voor De Lijn en kantoren voor Corda Campus in  
Hasselt. Beide projecten mogen gezien worden en werden mooi op tijd en 
binnen budget afgewerkt. Dat maakt me fier.”

Word jij ook graag een Value Builder ?
Neem dan snel een kijkje op onze jobsite voor openstaande 

vacatures en stageplaatsen.
  

jobs.democogroup.be

”

Testimonial Nicolas.indd   1 14/10/2020   10:20:46

Mijn job bij Democo 
is uitdagend en elke 
dag anders

Roxane, Projectleider
    

Ik had een positieve stage achter de rug bij de Democo Group en had een 
goed beeld gekregen van hoe het bedrijf op een familiale manier werkt.  
Dat overtuigde me om aan de slag te gaan bij onze onderneming. Ik werk er 
nu zo’n dikke drie jaar en tot nu toe werden de verwachtingen zeker ingelost. 
De job is uitdagend en elke dag anders. Ik heb ook al aan verschillende pro-
jecten mogen meewerken en voel mijn verantwoordelijkheden steeds meer 
toenemen. Ook de sfeer is heel goed, wat me met plezier naar het werk doet 
gaan. Ik haal bovendien veel trots uit de oplevering van de werven waar ik 
aan deelnam. Een tevreden klant en weinig opleverpunten… beter kan niet!”

Word jij ook graag een Value Builder ?
Neem dan snel een kijkje op onze jobsite voor openstaande 

vacatures en stageplaatsen.
  

jobs.democogroup.be

”

Testimonial Roxane.indd   1 14/10/2020   10:15:24
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Op woensdag 9 maart vond het meest belangrijke event van dit academie-
jaar plaats: de Bouwkundebeurs. Zoals ieder goed geïnformeerde bou-
wkundige ingenieur wel weet, is dit event het ideale moment om een stage 
of kennismakend gesprek bij bedrijven op de kop te tikken. Dit jaar vond 
de beurs plaats in het Augustijnenklooster. Het prachtige klooster, vol 
van historie, vormde het perfecte podium voor een veertigtal bedrijven. 
Deze stonden opgesteld in de gangen die de kleurrijke binnentuin van het 
klooster omringen. Op deze manier dienden de deelnemers een cirkel-
vormig traject af te leggen om zo de laatste zaal met bedrijven te bereiken.

Aan de start van het traject werd elke deelnemer voorzien van een good-
iebag. De goedgevulde goodiebags waren dit jaar opnieuw goed voozien 
van gadgets zoals een USB-stick, een kaartspel en nog veel meer. Daarnaast 
mocht de prachtige bedrijvencatalogus (de mensen die dat gemaakt hebben 
zijn wel echte pro's hoor) uiteraard ook niet ontbreken aan de goodiebag. 
In deze catalogus, een ware encyclopedie over bouwkundige bedrijven, 
konden de deelnemers informatie van de aanwezige bedrijven vinden en 
mogelijks hun eerste voorkeuren aankruisen. Vergezeld door een glaasje 
cava/fruitsap konden de deelnemers de toer langs de bedrijven starten.

Zoals steeds trachtten alle bedrijven zoveel mogelijk de aandacht te 
trekken van de studenten. Prachtig gedecoreerde standen, enkele 
gadgets en in sommige gevallen zelf een drankje werden gebruikt zoals 
de pluimenstaart van een pauw om de deelnemers te verleiden. Eens 
de aandacht getrokken, werd er additionele informatie aangereikt 
door spontane recruiters of ingenieurs via een aangename babbel. 

Even werd de tocht onderbroken om voor een korte speech van de voor-
zitter en vice-voorzitter om zowel de genodigden als de aanwezige bedri-
jven te bedanken. Additioneel werd  de Poutrixreis  door het beste reisteam 
in jaren (van horen zeggen) voorgesteld. Dit jaar zouden de zonover-
goten Emiraten slachtoffer worden van onze enthousiaste studenten. Na 
de korte onderbreking kon de beurs opnieuw vol worden verdergezet.

Bouwkundebeurs
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Natuurlijk mochten spijs en drank niet ontbreken op de beurs. 
De deelnemers en bedrijven werden dus op hun wenken bediend 
door drie gangen: een lekker soepje gevolgd door drie miniburg-
ers en afgerond met een heerlijk dessertenbuffet. Op deze wijze 
bleef het bouwkundig brein voorzien van voldoende brandstof.
Met tonnen informatie, een stage of soms zelf een jobaanbieding in de 
hand konden de deelnemers het event afsluiten en met een voldaan 
gevoel huiswaarts trekken. Opnieuw een geslaagde Bouwkundebeurs!
Als laatste is een dankwoordje op uiteraard ook op zijn plaats aan de 
iedereen die dit event mogelijk maakte: de bedrijven, het Augusti-
jnenklooster, de catering, de deelnemers maar toch vooral het Pou-
trix topbestuur! Merci & op naar de volgende succesvolle editie!!
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Dag burgies,

Tussen mijn laatste 2 jaar bouwkunde, 
optie ‘construction & design’, deed ik als 
keuzevak een niet-verplichte stage bij 
BM Engineering. De aangename babbel 
op onze Bouwkundebeurs met Stijn, ver-
antwoordelijk voor de afdeling stabiliteit, 
en de heel lovende woorden van een 
kennis die er eerder stage had gelopen, 
hadden me overtuigd. Ik leerde er eerst 
3 weken de theorie over stabiliteit in de 
praktijk omzetten. Daarna mocht ik ook 
proeven van technieken. Ik wilde na 
mijn studie vast bij BM aan de slag, in de 
afdeling stabiliteit. Maar ze overtuigden 
me dat de afdeling speciale technieken 
beter bij me zou passen. Daar gaat immers een veel groter deel van je tijd 
naar overleggen met de klant en de gebruikers van een gebouw, en hen 
overtuigen van je visie. En dat is inderdaad helemaal mijn ding.

Ik ben in september 2017 gestart als projectingenieur technieken en werd 
meteen onder de vleugels genomen door een collega met 10 jaar ervaring. 
De eerste projecten deden we samen. Maar Steven, managing partner en 
verantwoordelijk voor de afdeling technieken, zag dat ik vlug bijleerde. Zo 
mocht ik al snel zélf de contacten leggen met de externe bouwpartners, en 
projecten van a tot z begeleiden. 

Enkele mooie referenties? Het nieuw hoofdkantoor van PwC in Diegem – 
in opdracht van Ghelamco – is een absolute blikvanger langs de Brusselse 
Ring. Eerder ontwierp ik ook de technieken voor opvallende kantoorge-
bouwen van Smart Solutions en Ciranova in Roeselare en voor een site 
van Pepsico in Veurne. Momenteel werk ik aan een nieuw kantoor voor 
Artes Rogiers in Kruibeke, het Westgate-project in Groot-Bijgaarden met 
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de nieuwe hoofdzetel van Brico, en een multifunctioneel project met onder 
meer een nieuw voetbalstadion voor KMSK Deinze.

Ik ging uit mezelf niet gekozen hebben voor technieken, maar ben nu toch 
blij dat ik die weg ben ingeslagen. Door met alle partijen te overleggen hoe 
ze willen werken, wonen en gebruik maken van het gebouw, toveren wij een 
ruwbouw om tot een levend en leefbaar gebouw. Dat boeit me enorm, net als 
het feit dat de technieken continu evolueren. Denk maar aan de verplichting 
om nu bij elk nieuw gebouw laadpalen voor elektrische voertuigen te 
voorzien, wat een grote impact heeft op de technische installaties.

Mijn job is dus heel afwisselend, zowel inhoudelijk als door de combinatie 
van bureauwerk en werfbezoeken voor opvolging en overleg. Het is fijn om 
zo’n job te kunnen doen in een modern bedrijf dat helemaal mee is met de 
digitalisering, dat blijft groeien en waar de vennoten actief meewerken en 
ook vlot aanspreekbaar zijn.

Wil je meer weten over mijn job als projectingenieur technieken bij BM 
Engineering? Je mag me altijd mailen op ro@bmengineering.be. Neem ook 
een kijkje op onze website www.bmengineering.be en laat je inspireren 
door onze diverse projecten!

Robbe
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Op maandag 28 maart vertrokken 25 enthousiastelingen naar de verre 
Verenigde Arabische Emiraten. Na een vlucht van zo een 7 uur, met voor 
sommigen wel heel weinig slaap, landden we omstreeks 6:00 lokale tijd. 
Bijna was deze vlucht tevergeefs geweest, we waren op het randje om 
teruggestuurd te worden naar het koude België, want iemand probeerde 
namelijk verboden middelen binnen te smokkelen. Gelukkig stond de 
plaatselijke douane op scherp en vonden ze de verboden pokerset. Na lang 
twijfelen, vonden ze eindelijk de juiste straf: de schuldige mocht toekijken 
hoe zijn dierbare pokerset vernietigd werd. Zo, de toon was gezet. Eenmaal 
uit de luchthaven, gingen we naar de wereldexpo 2020, een tentoonstelling 
waar elk land ter wereld aanwezig is (behalve Noord-Korea, tiens?) met 
een eigen paviljoen waar ze hun oplossingen of innovaties toonden in de 
domeinen sustainability, mobility en opportunity. Hoewel de inhoud van 
de paviljoenen wel maar wat povertjes was, waren de paviljoenen zelf wel 
architecturale en bouwkundige pareltjes. Na een lange en zeer vermoeiende 
dag, gingen we eten in het Belgisch paviljoen. Wat doet een mens anders 
op zijn eerste dag in het buitenland dan Belgisch eten? Als kers op de taart 
speelde Daan (je weet wel, die Belgische artiest van Housewife en Swedish 
Designer Drugs) een concertje, waarvan we helaas 90% hebben moeten 
missen omdat wij frietjes aan het eten waren. 

Poutrix reis
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Op dag 2 gingen we opnieuw naar de wereldexpo. Wederom verbaasden 
we ons over de bouwkundige uitdagingen. Waar we ons ook over 
verbaasden, was dat dit hele grapje 300 miljoen dollar kostte en dat de 
UAE nog geen idee had wat te doen met alle gebouwen eenmaal de expo 
ten einde kwam. Veel geld hebben, het is wat. 

Dag drie was een dag gepland door Jan De Nul. In de voormiddag 
bezochten we hun transporthub in het Midden Oosten. Hier wordt allerlei 
materiaal gestockeerd en gerepareerd om later bij verschillende projecten 
gebruikt te worden. Na een rondleiding doorheen de hub, mochten we 
nog twee schepen (zeg nooit boot tegen een baggerschip!) bezoeken: 
een cutter en een hopper (wie het verschil niet kent, kan te rade gaan bij 

baggergoeroe Fen De Brabander). 
Ook voor de niet baggeraars was 
het wel interessant om eens voet te 
zetten op zo'n imposante schepen. 
Uiteraard keken de vele studenten 
Dredging en Offshore hun ogen 
uit en zagen enkelen werken in het 
buitenland helemaal zitten. In de 
namiddag stond er een verrassing 
gepland door Jan De Nul op het 
programma. We gingen zowaar 
een woestijnsafari doen! Een heel 
plezante ervaring waarbij de angst 
om om te kantelen toch af en toe 
kwam loeren. De dag afsluiten 
deden we met een barbeque in de 
woestijn, afgewisseld met shows van 

een verlichte dunebuggy, een buikdanseres en een vuurspuwer. Op de 
terugweg naar het hotel kwam het reislied Vluchtstrook voor enkelen toch 
wel heel dicht bij de realiteit wanneer onze Pakistaanse chauffeur dacht 
dat hij in GTA beland was. Shoutout naar Mehdi, the crazy Pakistani!
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De volgende dag hingen we echt de toerist uit. Busje af, stop bij enkele 
bezienswaardigheden, 10 minuutjes foto's trekken, busje op en weg naar 
de volgende stop. We zagen onder andere het oude stadsgedeelte (dat 
eigenlijk helemaal zo oud niet is, enkel de oude stijl werd gekopieerd), het 
7-sterrenhotel Burj Al Arab (dat eigenlijk enkel officieus 7 sterren heeft, 
want officieel kan een hotel maximaal 5 sterren hebben) en de kruiden- 
en goudmarkt, waar 2 reisgenoten zich helemaal onderdompelden in de 
lokale cultuur door zich de plaatselijke kledij aan te schaffen. 

In de namiddag was het moment 
suprême aangebroken. We gingen 
de Burj Khalifa op! Iedereen ging 
in extase de lift in en amper 2 
minuutjes later stonden we 500 
meter hoger met een fantastisch 
uitzicht over Dubai. Pas van daar 
zag je dat Dubai gewoon midden in 
de woestijn is opgetrokken en dat 
ze in alle windrichtingen aan het 
uitbreiden zijn. Daar kwam dan ook 
het besef: Dubai is het voorbeeld 
van een stad wanneer plaats en geld 
geen probleem zijn. Helaas hadden 
we maar een uurtje om met ons 
hoofd in de wolken te hangen, want 
de volgende stop lag alweer op ons 
te wachten: de Dubai Frame. Een 
gebouw louter en alleen ontworpen als eyecatcher. 's Avonds aten we 
Arabisch uit een grote schaal al zittend op de grond.  Later op avond was 
er nog ruimte voor een (klein) feestje aan zwembad. 

Met kleine oogjes stapten we de volgende dag op de bus. We gingen 
onder ander een prachtige moskee bezoeken. Aangezien de Ramadan 
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ondertussen begonnen was, liepen we daar volledig alleen. Na vijf 
minuten liepen we zelfs met nóg minder rond, want de vrouwen moesten 
hun hoofd bedekken, en zo goed als niemand had iets bij om dat klaar 
te spelen. 's Avonds was het tijd voor een diner op de Dubai Creek met 
prachtig uitzicht op de stad. 

De volgende dag was een reisdag: verplaatsing van Dubai naar Abu 
Dhabi met een tussenstop in Al Ain. Daar bezochten we een van de 
vroegere belangrijke oases en een fort. Bijna keerden we terug met een 
Poutrixkameel vanop de kamelenmarkt, maar helaas vielen de kamelen 
buiten het budget. Een standaardkameel kost rond de 4000 euro, maar 
een racekameel gaat vlotjes over de 10 000 euro. Eenmaal aangekomen in 
het hotel vielen onze monden open. Wat een luxe was dit. We leerden hier 
iets zeer belangrijks: een badkamer is een schitterende plek om feestjes in 
te houden...



Dag 7. Op bezoek in Abu Dhabi, een opvallend rustige stad in vergelijking 
met Dubai. We gingen op bezoek in de Sheikh Zayed Grand Mosque, een 
van de grootste moskeeën ter wereld. Het marmer moet in aanbieding 
gestaan hebben, want zowat de hele oppervlakte was ermee bedekt. Het 
gebouw was prachtig en bevatte bovendien ook de grootste luster ter 
wereld.  De regels voor mannen en vrouwen om de moskee te betreden 
waren wel lichtjes verschillend. Aan jullie om de 7 (of meer) verschillen te 
vinden op onderstaande foto's. Erna bezochten we nog een fort temidden 
van de stad. Een beetje een vreemd gevoel om in oud (toch in termen van 
de Emiraten) gebouw te staan als er langs alle kanten wolkenkrabbers 
boven je uit torenen. De namiddag spendeerden we op het gemak op 
Yas Marina (een naam die bij sommigen onder jullie misschien wel een 
belletje laat rinkelen). We vonden een terrasje waar we dachten waar de 
drankjes redelijk goedkoop waren. Helaas ijdele hoop, de Affligem kostte 
zowaar 12 euro. 

Na deze rustige namiddag was het 
tijd om wat sportief te wezen. Op 
Yas Marina bevindt zich namelijk 
een Formule 1-circuit. Meer nog, 
op dit circuit kroonde (super-)
Max Verstappen zich vorig jaar tot 
wereldkampioen. Het gaf dus wel 
echt een legendarisch gevoel om over 
datzelfde circuit te mogen fietsen! Ik 
moet zeggen, er ligt toch een pittig 
bergje op dat circuit. 

20



Dag 8 was alweer een schitterende dag, want er stond een verrassing gepland 
in de namiddag. Eerst was het tijd om ons nog eens op het water te begeven. 

Met de kayak vaarden we doorheen 
een mangrove. Alles was peis en 
vree totdat onze kayak moedwillig 
tot kapseizen werd gebracht. Dit 
zorgde voor jolijt in de groep. Wij 
konden de hele dag rondlopen met 
de heerlijke smaak van mangrove 
in de mond. Doordrongen van het 
zout moesten we opeens wat chiquer 
gaan gedragen, want het Louvre 
stond op het menu. Wat ze in Parijs 
kunnen, kunnen we hier ook en 
beter, moeten ze gedacht hebben in 
Abu Dhabi, en gelijk hadden ze. Er 
was kunst te zien van de prehistorie 
tot aan de hedendaagse moderne 

kunstenaars. Ik was al in de zevende hemel toen ik hoorde dat ze stukken 
van Keith Haring hadden, maar die collectie viel dik tegen. Nu, niets om 
lang droevig over te zijn, want de architectuur van het gebouw was weer 
overweldigend. 

In de namiddag ruilden we zout water voor zoet in want we gingen naar 
een waterpretpark. Eten binnenbrengen in het park mocht niet maar 
toch slaagden we erin een watermeloen voorbij de security te krijgen. 
Eenmaal in ons badkostuum gehesen, konden we, als waren we een bende 
schookinderen op schoolreis, naar lieve lust alle glijbanen proberen.Op 
dag 9 keerden we terug naar Dubai. In de indrukwekkende marina stapten 
we aan boord van een gele speedboat. Deze nam ons mee op een tocht 
langs de kust van Dubai. Van op zee zagen we het nieuwe Royal Atlantis 
Resort hotel. Dit gigantische hotel/residentie werd in de namiddag de 
locatie van het beste werfbezoek ooit. Eenmaal aan wal zetten we koers 
naar de Palm eilanden waar de werf van BESIX gelegen is. We kregen 
allen een oranje overall maar al snel werd duidelijk dat de gemiddelde 



Indische arbeider kleiner is dan de gemiddelde Belgische man. Al of niet 
in de gepaste veiligheidskledij trokken we het gebouw in. Het moet zijn 
dat er van de moskee in Abu Dhabi nog wat marmer over was want overal 
waar we keken was er natuursteen aanwezig. De afwerkingsgraad van dit 
gebouw was van een niveau dat geen van ons al gezien had. Vanuit het 
nog ongevulde zwembad hadden we prachtig zicht over de palm eilanden.

Dag 10 begon met een bezoek aan the museum of the future. Opnieuw een 
prachtig gebouw (en uiteraard ook weer een gigantische bouwkundige 
uitdaging). Binnenin het museum toonde men hoe de toekomst er 

zou kunnen uitzien, gebaseerd op 
technieken en technologie die vandaag 
bestaat en onderzocht wordt. Het 
museum bestaat pas sinds begin dit 
jaar en heeft al verschillende awards 
gewonnen, dus als je ooit in de buurt 
bent, is het zeker de moeite om eens te 
passeren. 

In de namiddag bezochten we de 
Dubai Mall, het op één na grootste 
shoppingcenter ter wereld. Zowat elk 
luxemerk heeft hier wel een winkel. 
Uiteraard zou Dubai Dubai niet zijn 
mochten er geen randactiviteiten te 

doen zijn. Waar je in België op een bankje moet zitten als je het shoppen 
eventjes beu bent, kun je volgende zaken doen: een filmpje meepikken 
in de cinema, een skelet van een dino bekijken, een spookhuis bezoeken, 
genieten van een waterval, je ogen uitkijken in een van de grootste 
aquariums ter wereld, een rondje schaatsen op de ijsbaan, ... Nu iedereen 
zijn souvenirs had om thuis te kunnen uitdelen, was het tijd om het laatste 
avondmaal te nuttigen. En wat voor één! Er werd ons een traditionele 
iftarmaaltijd geserveerd, waarbij we zicht hadden op de fonteinen. Elk half 
uur vindt er een show plaats bij de fonteinen, telkens op andere muziek. 
Ik kan het je vertellen, het verveelt nooit om de shows te zien. 
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De volgende dag, 's ochtendsvroeg, stond het vliegtuig helaas te wachten. 
Blijkbaar is België niet zo een populaire vakantiebestemming voor de 
Dubaianen (wat een verrassing), want het vliegtuig was amper gevuld. 
Iedereen had een drie- of vierzit voor zichzelf. Zo werd de reis toch op een 
comfortabele manier afgesloten. 

Dit was echt een onvergetelijke reis. Daarom nog eens dikke merci aan 
het reisteam, Merel en Lien, om dit zo fantastisch goed te organiseren! 

Voor zij die zo een fantastische ervaring ook eens willen meemaken, niet 
getreurd. Volgend jaar organiseert Poutrix weer een bouwkundereis. Eens 
vriendelijk lachen naar de mannen van pers helpt misschien wel jouw 
kansen te verhogen om mee te mogen, want heel misschien organiseren 
die mannen wel de volgende reis ;). 

Ook een dikke merci aan de sponsors om dit mede mogelijk te maken!
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ir. Ward Vandepitte 
Afstudeerjaar: 2013 
Geotechnisch ingenieur

Vaak denken studenten dat ze na hun studie moeten kiezen tussen theorie 
of de praktijk. Dat is volgens mij niet helemaal waar. Na afstuderen heb ik 
ook even tussen de 2 geschipperd, maar bij Votquenne Foundations vond 
ik het ideale compromis tussen theorie en praktijk. 

Een project komt bij mij meestal voor het eerst binnen tijdens de aan-
bestedingsfase. Er wordt dan gekeken of het gevraagde realistisch is 
vanuit onze praktijkervaring, of er eventuele betere alternatieven bestaan, 
en uiteindelijk hoeveel dat het gaat kosten. Meestal komt zo’n dossier vlak 
voor uitvoering nog eens terug om die studie/prijs verder te verfijnen. 
Als het project aan ons gegund wordt, ben ik verantwoordelijk voor de 
rekennota’s die het bestuur moeten goedkeuren en uitvoeringsplannen 
die we meegeven met de werfleiding.

Ik ben altijd al een completist geweest (in musea wil ik ook ieder kaartje 
lezen) en net dat komt goed uit in deze job. Conceptueel ontwerp, geologie, 
beton, staal en natuurlijk funderingsberekeningen,... Afhankelijk van het 
project komt alles wel eens voor. Votquenne foundations en onze partners 
passen ook zowat iedere funderingstechniek toe die beschikbaar is in 
België. Paalfunderingen, grindkernen, soilmix, beschoeide sleuven etc. 
Dat kan gaan over de kleine projecten met 3 micropalen tot grote dossiers 
met >5000 grondverdringende schroefpalen, of complexe bouwputten met 
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verschillende technieken. Bij die complexe zaken krijg ik de tijd om mij te 
verdiepen in de materie, terwijl het bij de meer repetitieve projecten veel 
voldoening geeft om die iedere keer iets efficiënter en sneller te bekijken. 

Votquenne foundations is afgelopen jaren sterk gegroeid, maar het heeft 
nog altijd de vlakke structuur en flexibiliteit van een familiebedrijf. We 
komen nu nog uit de coronacrisis, wat iedereen heeft gevoeld, maar zodra 
het mocht werd er hier meteen van alles georganiseerd.

www.votquennefoundations.be

https://www.linkedin.com/company/
votquenne-foundationstions.be



Werfbezoek Willy Naessens

Op woensdag 23 maart organiseerde Willy Naessens een werfbezoek. 
Met de bus reden we naar het industriepark waar Willy Naessens in 
opdracht van Janssens Pharmaceutica het nieuwe productiecentrum voor 
celtherapie te bouwen, het enige in Europa. We kregen een rondleiding op 
de werf, waarin de voordelen van een prefabproject werden aangehaald, 
maar ook alle moeilijkheden met de omgeving, de grootte van het project 
en de specifieke eisen van de pharma-industrie duidelijk naar boven 
kwamen. Zo wil de bouwheer bijvoorbeeld niet dat alle gespecialiseerde 
apparatuur op de grond rust. Daarom werd ervoor gekozen om naast de 
primaire draagstructuur, een secundaire stalen draagstructuur te bouwen 
waaraan alle apparatuur kan opgehangen worden. Ook aan de buitenkant 
werden speciale eisen opgelegd. Grote delen van de gevel kunnen namelijk 
zonder probleem weggehaald worden, om later bijvoorbeeld te vervangen 
door ramen bij een eventuele herbestemming van het gebouw. Een laatste 
leuk weetje: de toegangspoorten en gebouwen zijn zo ontworpen dat ze 
bestand zijn tegen een terrorristische aanslag. 
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Erna reden we verder naar de prefabfabriek 
Seveton, waar prefabwanden en 
prefabdaken worden gemaakt. Men 
legde ons in geuren en kleuren uit hoe 
de prefabwanden tot stand komen, welke 
formaten mogelijk zijn, hoe ze afgewerkt 
worden en nog veel meer. Jammergenoeg 
passeerden we een beetje op het verkeerde 
moment. In de namiddag zijn ze vooral 
bezig met de voorbereidingen van de 
volgende dag, wat inhoudt dat ze wapen-
ningsnetten klaarzetten, de afmetingen 
juist zetten, ... Ook de productiehal van de 

dakelementen was wel indrukwekkend. Eindelijk konden we die lange 
prefabmachines zien waar Roman het zoveel over heeft. 

De dag afsluiten deden we in het 
hoofdkantoor te Wortegem-Petegem. Eerst 
kregen we een presentatie over wat Willy 
Naessens allemaal doet, uit welke bedrijven 
de groep bestaat en enkele projecten 
waaraan ze werken of hebben gewerkt. 
Daarna was het tijd om de dorst te lessen 
en de magen te vullen. Bedankt voor het 
interessante werfbezoek!
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Jona Bracke
Functie: Project Engineer – Steel 
Constructions
Afstudeerjaar: 2021

Op 1 september 2021 startte ik als project ingenieur staal constructies bij 
SECO Belgium nv. SECO is een controlebureau dat een onafhankelijke 
controle uitvoert op zowel de studie als de uitvoering. Binnen SECO 
zijn er verschillende departementen die zich elk focussen op een ander 
technisch domein zoals: civiele werken, metaal, gebouwen, brandveilig-
heid, facade, … Ikzelf ging aan de slag in de afdeling metaal. Concreet 
doet de project ingenieur een risicoanalyse op basis van de plannen en de 
uitgevoerde werfbezoeken. Hierbij wordt het project niet gecontroleerd 
van a tot z maar houdt men de focus op de kritieke punten.

Waarom koos ik voor SECO? Tijdens mijn opleiding liep ik stage in een 
studiebureau en voelde al snel aan dat dit wel iets voor mij was. Deze 
ervaring leerde mij ook dat ik niet enkel bureauwerk wou doen waardoor 
ik misschien de voeling met de werf zou verliezen. Bij SECO vond ik 
de ideale combinatie tussen studiewerk en uitvoering. Afhankelijk van 
je interesse kan je bij SECO de focus meer op studiewerk of uitvoering 
leggen.
In de opleiding aan de UGent leer je de basis van verschillende takken 
binnen de bouwkunde maar daarnaast is er nog zoveel meer. Daarom 
wou ik een job zoeken waarbij ik veel kan bijleren en word uitgedaagd op 
technisch vlak. Doordat SECO een derde partij controle uitvoert, werk je 
aan diverse uitdagende projecten tegelijk en hou je je voornamelijk bezig 
met de technische kant van deze projecten. Op deze manier kom je op 
korte tijd in contact met verschillende types constructies en hoe deze 
worden berekend. Ook leer je verschillende aannemers en studiebureaus 
kennen en hoe deze te werk gaan. Daarnaast heb je bij SECO een uitgebreid 
opleidingsaanbod waarbij je zowel interne als externe opleidingen kan 
volgen. 
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Als startende ingenieur is het niet altijd gemakkelijk om controle uit te 
voeren op een project waarbij de betrokkenen al een pak meer ervaring 
hebben dan jou. Deze controle kan ook gezien worden als een advies 
om oplossingen te vinden in overleg met de verschillende betrokken 
partijen. Gelukkig zijn we als jonge ingenieurs omringd door een team 
die je ondersteunt en je stapsgewijs meer verantwoordelijkheid geeft. 
Indien er technische vragen zijn waarop niet direct een antwoord kan 
gevonden worden, is er nog steeds de technische raad die bestaat uit 
experts en proffen die zich bezig houden met de belangrijkste technische 
uitdagingen van het moment.

In mijn eerste weken bij SECO kreeg ik een reeks interne opleidingen 
om de werking van SECO beter te leren kennen. Daarnaast mocht ik 
al meewerken aan een project dat bestond uit het narekenen van de 
staalstructuur van een biomassacentrale. Tijdens dit project kreeg ik de 
tijd om mij te verdiepen in normen waarmee ik nog niet vertrouwd was 
en kon ik steeds bij mijn collega’s terecht voor vragen.

Na enkele maanden ben ik reeds bezig op meerdere projecten en heb 
ik al verschillende werfbezoeken achter de rug. Zo werkte ik al mee aan 
de studie van twee fietsersbruggen in de omgeving van Brussel en help 
ik mee met de controle van de staalstructuur van het nieuw gedeelte 
van het station Gent-Sint-Pieters. De werfinspecties doe ik nog niet 
zelfstandig maar loop ik mee met een collega zodat ik vertrouwd geraak 
met de manier waarop deze verlopen. Zo inspecteren we een wegbrug 
in uitvoering en ging ik op werfbezoek in Nederland waar monopiles 
voor windmolenparken worden gefabriceerd. Naast inspanning is er ook 
tijd voor ontspanning zo gingen we onlangs gaan Battle karten met de 
collega’s.

Kortom, bij SECO werk je aan verschillende uitdagende projecten tegelijk 
waarbij je voornamelijk bezig bent met de technische aspecten. Je krijgt 
een flinke portie verantwoordelijkheid maar wordt steeds bijgestaan door 
een ervaren team. Indien je meer wilt weten over SECO stuur mij gerust 
een bericht via Linkedin, dan vertel ik er graag wat meer over!



Werfbezoek BM Engineering

Op woensdag 27 april nodigde BM Engineering ons uit bij het bedrijf 
Zoutman gelegen in de Gentse haven. Eerst kregen we een korte 
introductie over de firma Zoutman. Er werd ons uitgelegd wat er allemaal 
met een zoutkorrel gebeurt voordat die in een zoutvat beland. De mensen 
van BM Engineering vertelden ons daarna wat meer over de nieuwe toren 
in opbouw. De nieuwe toren moet wanneer hij af is ongeveer 40 meter 
hoog zijn al mag deze waarde met een korreltje zout genomen worden ;). 

De ingenieurs van BM wezen ons op de uitdagingen die er bij komen 
door in zo'n zoute omgeving te moeten ontwerpen. Elke bouwkundige 
ingenieur weet natuurlijk dat de aanwezigheid van chloriden het corrosie 
proces van staal kan versnellen. Op de groepsfoto hieronder ziet de 
aandachtige kijker dat in de opslaghal gebruik wordt gemaakt van houten 
dakliggers en dit is dus niet zomaar. Op de rondleiding zagen we hoe het 
zout  gewassen, gedroogd, gezeefd en uiteindelijk verpakt wordt. In de 
toren werden we op het gelijkvloers begroet door een nauw raster van 
massieve kolommen. Deze kolommen zijn nodig het gewicht van de 
erboven gelegen silo's af te dragen naar de funderingsplaat die zo maar 
even 70 cm dik is. Aangekomen op de voorlopig hoogste verdieping 

30



konden we genieten van een mooi zicht op de Gentse haven. Om af te 
sluiten dronken we nog een drankje om de zoute smaak door te spoelen. 
We gingen uiteraard naar huis met goed gevulde zak goodies van zowel 
BM Engineering als van Zoutman. We stapten de bus op met een 
zoutvooraad waar zelfs Jeroen Meus een tijdje mee voort kan. Bedankt 
BM Engineering en Zoutman voor de interessante rondleiding!
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Arnout Roels Project Engineer Structural Engineering bij VK Architects & Engineers
 

“Met de ervaring die ik nu opdoe, wil ik binnen 5 jaar zelf projecten leiden en 
van start tot einde begeleiden.”

 
 

Waarom koos je voor VK Architects & Engineers? 
Tijdens mijn masterproef zocht ik al gericht naar een bedrijf waar ik projectwerking en de mogelijkheid tot
groei kon combineren als startende ingenieur. Bij VK Architects & Engineers sprak de variatie tussen
grote en kleinere projecten mij aan. Ook de uiteenlopende toepassingen met staal, beton en hout, veel
mogelijkheid om in de job bij te leren en praktijkkennis op te doen en de afwisseling tussen bureauwerk
en aanwezigheid op de werf vind ik boeiend. 

Voor welke projecten werk je momenteel? 
Op dit moment volg ik als Project Engineer mee de werf op voor Sterea Park residenties in Sterrenbeek.
Daar voer ik controles van de stabiliteit uit bij het maken van de centrale structuur. Ook
wapeningscontrole behoort tot mijn takenpakket en ik zorg voor een vlotte communicatie met de
aannemer en de bouwheer. 

Wat maakt jouw job aantrekkelijk? 
De toffe sfeer en een open cultuur waarin ik vragen kan stellen aan collega’s stimuleert mijn
leergierigheid. Ook de focus op duurzaamheid bij VK sluit nauw aan bij mijn interesseveld. Door deel te
nemen aan de “Sustainability knowledge sharing” meetings blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen bij
VK rond duurzaamheid en absorbeer ik nieuwe info die ik in mijn toekomstige projecten verder kan
toepassen. 

Welke ondersteuning krijg je bij VK Architects & Engineers? 
Ik kreeg een “Peter” aangewezen, die mij introduceerde in het reilen en zeilen bij VK. Dat is ineens ook
mijn contactpersoon aan wie ik altijd vragen kan stellen. Ook de geruststelling dat ik echt de ‘leer’-tijd
krijg, inspireert mij om de job echt te leren kennen, ervaring te sprokkelen en mijn groeipad verder uit te
stippelen. 

Over groeien gesproken, hoe zie jij jouw job binnen pakweg 5 jaar? 
Tegen die tijd zie ik me zeker eigen projecten te leiden en van start tot einde te begeleiden. 

Daarnaast assisteer ik voor andere projecten ook 
Senior Engineers. Afhankelijk van de nood en de fase van
het project, kan ik steeds een deel van het takenpakket
overnemen. 

Dat gaat van wapeningsplannen of bekistingsplannen maken,
maar ik kan evengoed controles uitvoeren of vragen van 
stakeholders opvolgen. 
Dit geeft me de mogelijkheid om in diverse toepassingsgebieden ervaring op te bouwen. 

Arnout Roels 
Master industrieel ingenieur bouwkunde 

afstudeerjaar 2021
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Werfbezoek NMBS

Jullie kennen het allemaal wel, het station van Gent-Sint-Pieters. Velen 
van jullie passeren vaak langs de dranghekkens, op 23 februari kregen 
wij de kans om de andere kant van de dranghekkens te ontdekken. Eerst 
mochten we een presentatie bijwonen, waarin duidelijk werd dat NMBS 
niet alleen treinen bestuurt, maar ook verschillende stations zelf bouwt, 
onderhoudt en uitbaat. Uiteraard is het een gigantisch voordeel als de 
bouwheer zelf ontwerpt, de communicatie is vele malen duidelijker 
en moet slechts een korte weg afleggen. We leerden bovendien dat het 
vanaf het begin de bedoeling was om het station in twee fasen uit te 
besteden. Aangezien de bouw een goeie 10 jaar duurt, is het risicovol 
om dat allemaal te laten uitvoeren door één aannemer. Tijdens die 10 
jaar kan er veel veranderen in de economie, prijzen kunnen opslaan, 
faillisementen kunnen optreden, etc. Een bijkomend voordeel is dat je zo 
kan leren uit de eerste fase om de tweede fase beter aan te pakken. Ook de 
projectleider en de architect waren aanwezig. Zij legden uit dat een station 
het landmark van de stad is, en dat er dus veel aandacht besteed wordt 
aan de architecturale waarde ervan. Ook is het een belangrijk knooppunt 
van verschillende verkeersstromen, dus ook daar moet rekening mee 
gehouden worden tijdens het ontwerp. 



Uiteraard kan je voor de bouw van een station het treinverkeer niet 
zomaar 2 jaar stilleggen. Aangezien Gent een belangrijk station is, 
mochten slechts twee sporen tegelijk afgesloten worden, wat de volgorde 
van de werken natuurlijk bemoeilijkt. Ook het materieel op de juiste plek 
krijgen is een uitdaging, want niet alle kranen passen onder de bestaande 
perrons. Een andere moeilijkheid is natuurlijk dat sommige delen van het 
huidige station in de weg staan, of dat er bepaalde dingen staan die niet op 
plannen is aangeduid. Die problemen moeten allemaal ter plekke zo snel 
mogelijk opgelost worden. De interessante namiddag werd afgesloten in 
de Pizza Hut. 
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Melissa De Volder; 
Junior Tendering Engineer; 
Afstudeerjaar 2020

Ik maakte voor het eerst kennis met BESIX in de zomer 
van 2019 tijdens mijn zomerstage. In Zeebrugge mocht ik 
bijdragen aan het bouwen van een Deense kaaimuur. Ik 
voelde mij daar onmiddellijk welkom in de BESIX-fami-
lie. Het werfteam maakte me wegwijs in de taken van een 
werkvoorbereider op een civiele werf. Ik mocht werfver-
gaderingen bijwonen, opmetingen doen, prijsvergelijkin-
gen maken etc. BESIX staat erop dat je stage zowel voor 
het werfteam als jezelf interessant en nuttig is. Na zo een 
fijne ervaring wou ik zeker mijn kans wagen om te mo-
gen werken voor BESIX.

In 2020 kwam COVID-19 in eenieders leven en werd solliciteren een online-activiteit. 
Ik was oorspronkelijk ingeschreven voor de BESIX YOUNG PROFFESIONAL DAYS 
(BYPD), een dag waarop je kennis maakt met BESIX als werkgever, hun expertisedomei-
nen, actieradius en lopende projecten. De BYPD konden jammer genoeg niet doorgaan. 
De ingeschrevenen werden digitaal gecontacteerd voor een kennismakingsinterview en 
later voor een sollicitatiegesprek. Gezien de situatie was dit een aangenaam alternatief. 
Ik ben gestart op het kantoor te Gent (Zwijnaarde) als Tendering Engineer (aanbested-
ingsingenieur). Als aanbestedingsingenieur sta je in voor het bestuderen van zowel de 
technische als administratieve aspecten van een project, je werkt samen met de collega’s 
van engineering, planning en methods, legal en estimating om de klant een sluitend 
dossier af te leveren aan een correcte en competitieve prijs. Een normale aanbesteding, 
waarbij de aannemer enkel instaat voor het bouwen, neemt enkele weken in beslag ter-
wijl een Design, Build, Finance and Maintain project enkele maanden tot jaren in beslag 
neemt. Ik deed het afgelopen jaar dan ook heel wat ervaring op in heel diverse projecten. 

Verder biedt BESIX starters veel mogelijkheden om te groeien en bij te leren. Zo wordt 
er ingezet op goede begeleiding, transparante evaluatiemogelijkheden en verscheidene 
opleidingen die focussen op zowel hard skills (technische vaardigheden) als soft skills. 
BESIX bedankt haar werknemers graag voor hun uitmuntende inzet en doet dit onder 
andere met leuke evenementen zoals een familiedag, een groot personeelsfeest, de inzet 
van het bouwverlof en de start van een nieuw jaar en zoveel meer. Het bedrijf wil haar 
werknemers ook mentaal en fysiek fit houden door hun deelname aan sportwedstrijden 
te sponsoren. Ik ben zeer blij dat ik lid ben geworden van de BESIX-familie, voor alle 
groeimogelijkheden en de uitdagende projecten die me nog te wachten staan. 
Als jullie ook geïnteresseerd zijn om BESIX te versterken, aarzel dan niet om jullie in te 
schrijven voor de BESIX Young Professional Days op Young professionals - BESIX. 
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Net als jullie had ik ook het genoegen om 5 jaar aan 
de Universiteit Gent te studeren. Na het halen van 
mijn diploma was het tijd om een job te zoeken. Via 
onder andere de Bouwkundebeurs kwam ik in contact 
met BESIX. Zoals jullie waarschijnlijk wel al weten is 
BESIX een bouwbedrijf dat internationaal actief is. Dit 
was een van de aspecten die me aantrok bij het bedrijf. 
Ik was op zoek naar een job waarbij ik op korte ter-
mijn veel kon bijleren over de verschillende aspecten 
van bouwprojecten. Ik startte in september 2020 als 
Tender Engineer op het hoofdkantoor in Brussel. 

Als Tender Engineer werk ik mee aan het opmaken van technische en commerciële dos-
siers met als doel het winnen van projecten. Omdat ik verbonden ben aan de afdeling 
Marine Works, werk ik vooral aan interessante maritieme projecten. Die gaan van een 
uitbreiding van containerterminals over kaaimuren tot volledige LNG-terminals. Een 
tender pak je natuurlijk niet alleen aan, dit gebeurt met een volledig team waardoor 
je in aanraking komt met mensen van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf 
(voornamelijk design, methodes, planning en estimating). Het feit dat het tenderproces 
steeds volgens een bepaalde structuur verloopt, zorgt ervoor dat je leercurve snel stijgt. 
Ondanks deze vaste structuur moet ik er toch ook bij vertellen dat iedere tender ver-
schillend is en telkens weer een uitdaging is om tot een goed einde te brengen. 

Als Tender Engineer je niet meteen aanspreekt, zijn er binnen BESIX nog tal van andere 
mogelijkheden als starter. Je kan op het hoofdkantoor bij ons eigen Engineering (BED) 
departement aan de slag voor het ontwerp of het bedenken van uitvoeringsmethodes. 
Daarnaast kan je ook meteen starten op lopende werven als werfleider of werkvoor-
bereider. Intern kan je ook snel schakelen om te zoeken wat er echt bij je past. Kortom: 
bij BESIX is er voor elk wat wils!



Soirée d'Instabilité

Op 18 maart werd de eerste editie van de soirée d'Instabilité georganiseerd. 
Een ideale gelegenheid om studenten, assistenten en professoren samen 
te brengen. Piekfijn uitgedost stroomden de gasten toe, de één met een 
date, de ander hoping to get lucky. Na een glaasje cava stond de mensen 
boven een buffet te wachten. 

De receptietafels werden aan de kant geschoven: de dansvloer was geopend. 
De eerste DJ had voor de gelegenheid zijn saxofoon meegenomen. Mr. 
Saxobeat warmde het publiek goed op zodat zijn opvolgers, het Deinse 
toptrio, Bibendum, het feest helemaal kon doen losbarsten. Ondertussen 
vloeide de drank rijkelijk en werd er druk gebruik gemaakt van de 
fotobooth. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om eindelijk met 
hun grote idool professor Caspeele op de foto te gaan. Hoe later op de 
avond, hoe fouter de muziek dachten de DJ's. Op de beats van de romeo's 
ging er een polonaise rond in de zaal. De aanwezige erasmus studenten 
aanschouwden met verbazing deze volkse taferelen. Rond twee uur was 
het feestje afgelopen. 
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Soiréé d'Instabilité

Kortom, een zeer geslaagde 
eerste editie die volgend jaar 
zeker mag terugkeren.



Soiréé d'Instabilité
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Testimonial
Dries Colman
Functie: Project Manager
Afstudeerjaar: 2020

Dag Poutrix-leden!

Ik ben Dries Colman, afgestudeerd 
in 2020 als Burgerlijk ingenieur 
bouwkunde met een major in 
Construction Design (UGent). 
Velen van jullie staan waarschijnlijk 
binnenkort voor de moeilijke keuze of jullie aan de slag gaan in een 
studiebureau of bij een aannemer op de werf. Wel, bij mij was het juist 
hetzelfde!

Bij Victor Buyck Steel Construction was er de mogelijkheid om 
onmiddellijk te starten als Project Manager. Omwille van het feit dat dit 
een zeer gevarieerde job leek (en effectief is) en dat ik niet alle dagen 
berekeningen zou moeten maken of gebonden zou zijn aan één specifieke 
werf, wat niet 100% mijn ding was, ben ik deze uitdaging aangegaan. 

Het grote voordeel van een job als Project Manager is het gevarieerde 
takenpakket waarmee je dagelijks in aanraking kom. Wat doe ik dan 
juist? Ik moet er eerst en vooral voor zorgen dat de projecten binnen de 
vooropgestelde planning en budgetten verlopen. Hierbij is het van belang 
dat de verschillende afdelingen (projecttekenaars, projectingenieurs, 
werkplaatsleiders,…) worden geïnformeerd en bijgestuurd. Bijkomend is 
het natuurlijk ook belangrijk dat de communicatie met de klant op een 
vlotte manier verloopt! Eigenlijk ben ik ook een soort van aanspreekpunt 
voor vragen (en problemen, want ja, die zijn er ook hoor :) ).

Uiteraard sta je er niet alleen voor. Van zodra je arriveert bij Victor 
Buyck Steel Construction krijg je een meter/peter toegewezen. Zij leren 
je de eerste weken de algemene werking van het bedrijf uit en lichten 
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je takenpakket verder toe. Ze leren je hoe je planningen opmaakt, hoe 
je contracten opstelt, hoe je vergaderingen leidt, enz. Dit alles werd 
toegepast op kleinere interne projecten (bv. de renovatie van een hal), 
waarbij ik toch reeds de kneepjes van het vak kreeg aangeleerd. 

Intussen ben ik hier meer dan een jaar aan het werk en ben ik toch wel trots 
dat ik al enkele projecten heb kunnen afvinken. Mijn eerste individuele 
project kreeg ik na enkele maanden: het vervangen van zes kraanbaan-
liggers bij Arcelor Mittal Gent. Uiteraard kreeg ik hierbij ook de nodige 
begeleiding van de mede-Project Managers en de projectdirecteur(s). 
Intussen hebben we er ook nog eentje geplaatst in Arcelor Mittal 
Duinkerke. Hierbij kom ik onmiddellijk bij nog een voordeel van VBSC: 
de meertaligheid van het bedrijf. In mijn geval heeft mijn Frans een 
enorme boost gekregen door actief met Arcelor Mittal “Dunkerque” te 
communiceren. 

Sinds kort is er een nieuw project in Thuin (nabij Charleroi) gestart. 
Hierbij zullen we een nieuwe spoorwegbrug vervangen voor Infrabel. 
Dit zal een heuse uitdaging worden daar de stremming van de sporen 
zeer kort is. In deze korte tijdspanne dient de oude brug verwijderd en 
de nieuwe brug geplaatst te worden. Eenmaal een project op een goede 
manier afgerond is, geeft dit uiteraard een kick. En daarvoor doen we het 
allemaal! 
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dr. ir. Bjorn Van Belleghem
R&D Ingenieur bij SANACON
Afgestudeerd juni 2014, doctoraat behaald in augustus 
2018

In mijn laatste masterjaar bij de burgies heb ik een 
masterproef gekozen waarbij ik onderzoek uitvoerde 
naar de ontwikkeling van zelfhelend beton in het 
Labo Magnel. Tijdens dat jaar kreeg ik een positie 
aangeboden als doctoraatsstudent om verder te werken 
op dit onderwerp. Gezien ik nog twijfelde tussen de 
‘klassieke ingenieursjobs’ (stabiliteitsingenieur op een 
studiebureau, calculator, werfleider…) en het uitvoeren 
van labo-onderzoek mij wel lag, heb ik het aanbod dan 
ook met plezier aangenomen.

De 4 jaren doctoraatsonderzoek zijn voorbij gevlogen en 
ik zou de keuze meteen opnieuw maken. De combinatie 
van onderzoek uitvoeren en lesgeven aan de Universiteit 
Gent zorgde voor een goede afwisseling en vond ik persoonlijk zeer aangenaam. Ook 
de samenwerking met internationale collega’s en reizen naar buitenlandse conferenties 
waren een absolute verrijking. Het enige minpunt aan mijn doctoraatsonderzoek was 
dat het soms te ver stond van de praktijk, waardoor ik de directe link met de bouwsector 
wat miste.

Na de afronding van mijn doctoraat in augustus 2018 heb ik dan ook beslist om niet verder 
te gaan met een job in de academische wereld. Ik wilde proeven van de praktijkwereld. 
Daartoe kreeg ik een job aangeboden als R&D ingenieur bij de firma SANACON, een 
spin-off bedrijf van het Laboratorium Magnel gespecialiseerd in betononderzoek- en 
advies. 

Binnen deze job werk ik enerzijds aan gevarieerde projecten omtrent schadediagnose 
en structurele analyse van betonconstructies en anderzijds voer ik intern onderzoek uit 
binnen het bedrijf om een antwoord te kunnen bieden specifieke praktijkvragen. Voor 
beide delen van mijn job kan ik de specifieke expertise die ik opgebouwd heb tijdens 
mijn doctoraat omtrent corrosie van staal in beton goed gebruiken. 
SANACON is een relatief klein ingenieursbureau, maar door de specialisatie en 
specifieke kennis zijn we vaak betrokken bij grote bouw- en renovatieprojecten, zoalsde 
renovatie van de Leopold II tunnel in Brussel, renovatie van het viaduct te Gentbrugge, 
betonherstellingswerken op de Kerncentrale van Doel, etc.  Daarnaast voeren wij 
vooronderzoeken uit van uitdagende constructies in de haven van Antwerpen, Brussels 

44



Testimonial
Expo, waterproductiecentrales, etc. Hierdoor werken we ook geregeld samen met grote 
bouwbedrijven (i.e. Besix, Jan De Nul, Denys, BAM Contractors, Stadsbader, etc.) en 
studiebureaus (i.e. VK Engineering, SBE, Arcadis, Establis, SWECO, etc.). 
Één van de grote troeven van een job bij SANACON is de variëteit van het werk. Daarbij 
heb ik het niet enkel over de verschillende soorten projecten, maar ook over het feit 
dat je de ene dag op een vergadering aan tafel zit als expert met managers, ingenieurs, 
bouwheren, etc. terwijl je de andere dag een werkbroek en werkschoenen aantrekt 
om ergens tussen de buizen in de kelder van een zwembad te kruipen om staalnames 
en metingen te doen. Persoonlijk vind ik het geweldig dat je intellectueel uitdagende 
projecten kunt uitvoeren terwijl je tegelijkertijd ook fysiek de handen uit de mouwen 
moet steken. Door nauw betrokken te zijn bij elke fase van het project: zowel de planning, 
de uitvoering op de site en de analyse van de (labo)resultaten is het mogelijk om een 
duidelijk en goed onderbouwd advies te geven naar de klant.

Het aantal betonconstructies die toe zijn aan (dringende) renovatie, onderhoud of her-
stellingswerken neemt elk jaar toe. Ook bereiken steeds meer betonconstructies reeds 
het einde van hun vooropgestelde levensduur. Om deze constructies op een duurzame 
manier te herstellen of onderhouden is een vooronderzoek nodig om de oorzaak en 
omvang van de betonschade in kaart te brengen. SANACON streeft ernaar om steeds 
een praktisch bruikbaar advies op maat van de klant te formuleren, onderbouwd door 
wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden.

Bij SANACON krijg je de kans om mee te bouwen aan een jong bedrijf in volle groei 
en ontwikkeling. SANACON biedt een job voor ingenieurs met een praktijkgerichte, 
kritische onderzoeksmentaliteit. Je werkt nauw samen met collega’s aan een grote versc-
heidenheid aan projecten met een uiteenlopend karakter.
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Nieuwe bestuur

Hoewel het jaar er nog niet op zit, kijkt Poutrix al naar volgend jaar. Het 
nieuwe bestuur werd namelijk verkozen: 

Voorzitter: Margot Del'haye
Vice-voorzitter: Camille D'haeyer
Secretaris: Louise Toye
Penning: Matti Pauwels
PR: Arthur Devos, Jens Rasschaert, Ellen Van Hijfte
Funterne: Esther Claeys, Viktor Cromheeke, Senne Op de Beeck, Eva De  
Jaeger, Lotte Avoux
Reis: Michiel Stevens, Hannes Wulteputte
Web: Thomas De Smet
Pers: Jarne Croene, Karo Vorsselmans
Medewerkers: Amber Cieters, Sam Coppens, Fen De Brabander, 
Xander Detremmerie, Karlijn Geys, Gust Guldemont, Wouter Lenaerts, 
Huailian Liu, Hannah Nachtergaele, Louis Stuyck, Helena Vanhalst, Gert 
Vanmeenen, Milan Vrielycnk

We sluiten het huidig werkingsjaar af met een zomerdrink op 1 juli, see 
you there!



Blokken 2.0

Op woensdag 2 maart werd de jaarlijkse Bob de bouwer quiz georganiseerd 
in de parochiezaal in Ledeberg. 25 teams gingen de strijd aan in 2 
categorieën. Er was uiteraard een algemeen klassement waar de beste 
quizzer beloond werd.  Daarnaast was er ook een prijs voor de grootste 
eters en drinkers. De quiz werd gepresenteerd door Michiel en Robbe. 
Die laatste heeft de lengte van een Ben Crabbé en de humor van een Erik 
Van Looy. Succes gegarandeerd dus! Al snel werd duidelijk dat de strijd 
om de zuipbeker tussen twee teams ging gaan. In het heetst van de strijd 
ging het licht echter uit bij een van de strijders. De zaal werd opgeschud 
door een face first val van jewelste. Om het met de woorden van Bob 
Peeters te zeggen: dan weet je dat het moeilijk wordt. De zuipbeker werd 
uiteindelijk gewonnen door VWM. Zij gingen met een goed gevulde 
biermand naar huis. 

Uiteraard werd er nog gequizd ook. Deze toch wel zeer moeilijke quiz 
werd  gewonnen door  het team “een balk is geen kolom”. Proficiat! Zij 
versloegen nipt het team “Слава Україні!” ofte Slava Ukraini.  
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Volg Poutrix !

Mis nooit meer een fantastische Poutrix-activiteit en 
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via onze 
social media kanalen! Wie weet zijn er voor onze 
trouwe volgers nog een aantal prijzen weggelegd...

www.facebook.com/Poutrix/

www.linkedin.com/company/
poutrix-vzw/

www.instagram.com/poutrix_gent/
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What’s up next?

• Zomerdrink: 1/06
• Een gigantisch tof jaar: 2022-2023




