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Nu het einde van het nieuwbouwprogramma in zicht 
is, beschikt Jan De Nul Group over de modernste en 
meest technologisch geavanceerde baggervloot. 

Ondanks de expansie behield Jan De Nul Group zijn 
uitgesproken familiale karakter. Het bedrijf is voor 100% 
in familiehanden, en wordt daardoor zeer dynamisch 
bestuurd. De familie De Nul herinvesteert de winst in 
nieuwe schepen, en de daarmee gepaard gaande inno-
vatie.

Het onderzoek naar nieuwe technologie en  permanente 
innovatie gebeurt onder het motto ‘wat we zelf doen, 
doen we beter’. Het overgrote deel van de ontwerpen 
van baggerschepen en bijhorende installaties wordt 
intern ontwikkeld én uitgevoerd. 

Door een intensieve samenwerking tussen het inge-
nieurs team op de nieuwbouwafdelingen, mensen in de 
tekenkamer en in het atelier worden nieuwe  schepen 
in de schoot van het kantoor in Aalst ‘geboren’. Op 
deze manier is Jan De Nul Group in staat om zeer kort 
op de bal te spelen, en continu te vernieuwen.

In dit boekje maak je kennis met onze verschillende 
activiteiten en krijg je telkens informele achtergrond-
informatie in verband met functies die bij een  bepaalde 
activiteit horen. Op die manier krijg je een mooi over-
zicht van de verschillende jobmogelijkheden die aan-
sluiten bij je opleiding.

In 1938 begon Jan Frans Jozef De Nul, zoon van een 
Aalsterse schrijnwerker, aan wat zijn levenswerk moest 
en zou worden: hij werd aannemer in de burgerlijke 
bouwkunde. 

In 1951 werd deze activiteit uitgebreid en werd het 
eerste grote baggerproject aangevat, met name het 
Kanaal Gent-Terneuzen. Sindsdien is Jan De Nul Group 
uitgegroeid tot een wereldleider in de baggerwereld.

De activiteiten van Jan De Nul Group berusten  vandaag 
op drie pijlers: baggerwerken (86% van de totale  omzet 
in 2011), civiele bouw (10% van de totale omzet in 
2011) en milieuactiviteiten (4% van de totale omzet in 
2011). Wereldwijd worden bijna 6.200 werknemers te-
werkgesteld, en de vloot is in volle uitbreiding.

Wie zijn we en waar staan we voor?



Vietnam - Sleephopperzuigers ‘Cristóbal Colón’ en ‘Leiv Eiriksson’ 
voeren  bagger- en opspuitingswerken uit voor het Ha Tinh Steel Mill Complex
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Enkele lopende projecten 

reeks havenwerken langs de 8.500 km lange kust. De 
vooruitzichten voor dit BRIC-land zijn positief en be lo-
ven nog vele jaren werk. Ook de geplande wereldbeker 
voetbal en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zul-
len de vraag naar nieuwe en grotere infrastructuur nog 
doen toenemen. Dankzij de technische capaciteiten 
van Jan De Nul hebben we in een paar jaar tijd een 
dominante positie verworven op de Braziliaanse markt.

De havens van Barra do Riacho, Salvador, Río Grande 
en Itajaí werden uitgebreid en verdiept om de steeds 
grotere schepen te kunnen afhandelen. Jan De Nul is 
ook betrokken bij de bouw van een reeks nieuwe ter-
minals in Santos, Itaguai en Barra do Açu. In Santos 
betreft het een nieuwe containerterminal met een jaar-
lijkse capaciteit van 2 miljoen TEU. In Itaguaí bij Rio de 
Janeiro werken we simultaan aan 3 projecten: een 
nieuwe ijzerertshaven met een jaarlijkse capaciteit van 
100 miljoen ton, een complex voor de Braziliaanse 
marine met een scheepswerf en marinebasis voor 
onderzeeërs, en als laatste de verdieping van een 
bestaande container- en ertsterminal.

Eind 2011 werd Jan De Nul de verdieping en het onder-
houd van de 2 belangrijkste havens van de mijngigant 
Vale gegund: Tubarão en São Luis. Beide terminals zul-
len gedurende 4 jaar moeten worden klaargemaakt om 
de grootste schepen ter wereld te kunnen ontvangen. 
Deze schepen worden speciaal door en voor Vale 
gebouwd om aan de groeiende wereldvraag aan 
ertsen te kunnen voldoen. De vrachtcapaciteit van 
deze nieuwe schepen bedraagt 400.000 ton. Beide 
terminals zijn, met een jaarlijkse capaciteit van meer 
dan 100 miljoen ton, werkelijk gigantisch. Ter verge lij-
king: Zeebrugge verzet met al zijn terminals 50 miljoen 
ton per jaar.

Samen met Brazilië is Australië de grootste ijzererts-
producent ter wereld. In de haven van Port Hedland 
heeft Jan De Nul ondertussen al 3 projecten uitgevoerd 
in opdracht van mijngiganten. IJzererts wordt er via 
kilo meterslange spoorlijnen aangevoerd vanuit de mij-
nen in het binnenland, waarna het via de haven wordt 
geëxporteerd. Dit vereist de nodige uitbrei din gen van 
de bestaande exportcapaciteit.

Met deze drie projecten werd Port Hedland de grootste 
ijzerertshaven ter wereld. De grootste uitdaging van 
deze projecten was het respecteren van de zeer strenge 
milieuvereisten en de ongelooflijke slijtage waaraan de 
baggerinstallatie onderhevig was. Deze projecten waren 
dermate succesvol dat Jan De Nul erin slaagde om nog 
twee grote klussen in dezelfde haven binnen te halen; 
goed voor nog eens anderhalf jaar werk. 3 extra af meer-
posities werden uitgegraven in een nieuw insteek dok. 
De werken werden midden 2012 opgeleverd. Na deze 
in totaal 6 jaar onafgebroken activiteit zal Jan De Nul’s 
‘voetafdruk’ in deze haven op zo’n 16.000 km van het 
kleine België nergens ter wereld groter zijn. 

Brazilië, de andere grote ijzerertsproducent, heeft 
ook veel nood aan uitbreiding van zijn havens. Sinds 
2008 is Jan De Nul ononderbroken bezig met een hele 
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Voor dit project wordt een 28,5 km lange trench van 
het offshore Kirinskoye veld tot aan de cofferdam op 
het strand gebaggerd. Er wordt op 90 m diepte gebag-
gerd om de onstabiele ondergrond te vervangen zodat 
bij een aardbeving de onderzeese installaties stabiel 
blijven. Ook de pijpleidingen worden afgedekt om ze 
veilig te stellen tegen stormen en grote ijsschotsen 
die over de zeebodem kunnen schuren.

Ook in de rest van Zuid-Amerika is Jan De Nul  promi-
nent aanwezig, zowel met baggerprojecten als met 
civiele werken. Getuige daarvan is ondermeer de con-
structie van twee nieuwe sluizencomplexen in Panama, 
toegekend midden 2009 aan een consortium met Jan 
De Nul. Daarnaast zullen bestaande kanalen worden 
verbreed en verlengd. Ook het contract voor de uit brei-
ding aan de Atlantische zijde werd toegewezen aan Jan 
De Nul. Dit project voorziet het baggeren van 17 mil-
joen m³ materiaal en het droog uitgraven van 800.000 m³. 
Jan De Nul is eveneens actief in een dril ling & blasting 
project voor de verdieping van de noor delijke toegang 
naar het sluiscomplex aan de Pacific zijde. Dit project 
bestaat uit een combinatie van droge en natte uitgra-
ving van 4.000.000 m³ te springen rots. In Colombia is 
Jan De Nul sinds september 2011 actief in het maken 
van een toegangskanaal en draaicirkel van een nieuwe 
kolenterminal in Cienega, Santa Marta. Dit project 
bestaat uit het baggeren van meer dan 27.000.000 m³ 
materiaal met hopperschepen en een cutter.

Ook de offshore dienst van Jan De Nul heeft heel wat 
bijzondere projecten in uitvoering.
In Papoea-Nieuw-Guinea heeft Jan De Nul midden in 
de jungle op Omati rivier een trench gebaggerd voor 
de installatie van een pijpleiding. Omdat de rivier soms 
maar 1 m waterdiepte had maar toch heel sterke stro-
ming en een getijdenverschil van meer dan 4 m, was het 
een echte uitdaging om de baggerschepen met 3 m 
diepgang toch draaiende te houden, op een van de 
meest afgelegen plekken ter wereld.

Ook heel erg afgelegen is het eiland Sakhalin in Oost-
Siberië. Na het uitvoeren van de olie- en gasprojecten 
Sakhalin I & II, slaagde Jan De Nul er ook dit jaar in 
Gazprom’s contract voor Sakhalin III binnen te halen. 

In Zweden installeerden we 16 Gravity Base Founda-
tions voor het offshore windpark Karehamn. In een tijd 
van amper 5 maanden en bovenop twee drijvende 
pontons werden deze funderingen gebouwd in de 
achterhaven van Zeebrugge. In 2012 boorde Jan De Nul 
Group ook een nieuwe offshore markt aan. De valpijp-
schepen ‘Willem de Vlamingh’ en ‘Simon Stevin’ werden 
uitgerust met het nodige materiaal om onderzeese 
kabels en umbilicals te installeren. De eerstver melde 
zal zo onder andere een 245 kV exportkabel installeren 
die het Nortwhind offshore park op de Lodewijkbank 
voor de kust van Oostende zal aansluiten op het 
Belgische elektriciteitsnet. 
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De baggerprojecten in België omvatten de  onder-
houds- en verdiepingsbaggerwerken voor de  kust-
havens en op de Schelde. Alle baggerprojecten zijn 
uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid. Per-
ma nent zijn op de Schelde twee sleephopperzuigers 
(‘Manzanillo’, 4.000 m³, en ‘Alexander von Humboldt’, 
9.000 m³) actief. 

In het buitenland betreffen de belangrijkste werken een 
aanlegsteiger in Sierra Leone en de bouw van nieuwe 
sluizen op het Panamakanaal. 

Via haar milieutechnologiedochters Envisan NV en 
Envisan International S.A. is Jan De Nul Group ook 
aanwezig op de markt van de sanering van grondwater, 
de reiniging van vervuilde gronden, de bouw en sane-
ring van stortplaatsen alsook de behandeling van slib-, 
bagger- en ruimingsspecie. Met het Amorasproject in 
de Antwerpse haven staat Envisan dan ook mee aan 
de top van de nieuwste ontwikkelingen in sedi ment-
behandeling.

Doorheen de jaren heeft Jan De Nul Group een indruk-
wekkende referentielijst opgebouwd op het vlak van 
civiele werken in België en het buitenland. In 2011 
werden in België in de diverse segmenten van de bur-
ger lijke bouwkunde volgende belangrijke projecten 
gerealiseerd:

 Waterzuiveringsstations (o.a. Basse-Wavre, 
Hollain en Mornimont);

 Collectorwerken (o.a Bertem, Tienen, Virton, 
Thuin en Soignies);

 Bruggen (in Aalst, Kortrijk en Lummen);
 Kaaimuren (in Verrebroek, Kortrijk);
 Grondwerken (o.a. Gaurain, Lummen);
 Wegeniswerken (o.a. het verkeersknooppunt in 

Lummen);
 Gebouwen (o.a. in Visé, Aalst, Zele, Langemark, 

Tielt, Libramont, Sint-Pieters-Leeuw, 
Erembodegem en Brussel);

 Sluizen (in Kruibeke en Ivoz-Ramet);
 Tunnels (in Brussel en in Evere).



Panama - Ontwerp en bouw 
van het derde sluizencomplex
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toch moeten ook wij voor vele cliënten, omwille van 
interne procedures, een prekwalificatieproces door-
lopen. Daarin overtuigt ons speciaal ‘tender’-team de 
klant dat wij, Jan De Nul Group, inderdaad over 
voldoende materieel, knowhow, ervaring, personeel 
en dergelijke beschikken.

Dan komen we in de aanbestedingsfase. Om een op 
maat gemaakte offerte te kunnen indienen, ontleedt 
ons team alle aspecten van het project:

 Hoe is de bodem samengesteld?
 Wat is de invloed van het klimaat?
 Wat zijn de productieschattingen?
 Wat zijn de technische en commerciële risico’s?
 Hoe gaan we dit uitvoeren?
 Zijn er mogelijke alternatieven?
 Hoeveel zal dit allemaal kosten?

De antwoorden op deze vragen zorgen ervoor dat we 
een offerte kunnen opmaken die aangepast is aan de 
klant en zijn project. Zo hopen we een beslissend 
onder scheid met de concurrentie te maken. Want een 
sterk onderbouwd technisch voorstel met een uitgeba-
lan ceerde prijs is soms beter dan een goedkopere 
oplos sing van een concurrent. 

Jebel Ali, het palmeiland voor de kust van Dubai, of 
Burj-Al-Dubai, ’s werelds hoogste gebouw? Je kan je 
afvragen wat het indrukwekkendst is... Bagger- en 
opspuitprojecten zijn vaak minder complex dan civiele 
werken, maar je mag ze niet onderschatten. De volumes 
aan zand, grond of baggerspecie die moeten verplaatst 
worden, zijn gigantisch. En dan hebben we het nog niet 
over de snelheid waarmee dit allemaal moet gebeuren. 
Niet voor niets worden deze projecten vaak ‘mega lo-
maan’ genoemd. Sommigen vergelijken het zelfs met 
het bouwen van de piramides...

De laatste 20 jaar heeft Jan De Nul Group projecten 
afgewerkt die bijna te groot zijn om waar te zijn: de 
nieuwe luchthaven van Hong Kong, de uitbreiding van 
de stadstaat Singapore, de constructie van Palm Jebel 
Ali, etc.

Toch blijft de aanpak voor alle projecten gelijkaardig. 
Of ze nu gigantisch zijn zoals baggerwerken, of precisie-
werk zoals wegenwerken. Het begint allemaal met een 
uitnodiging… Een uitnodiging om een offerte in te 
dienen.

Door de jaren heen heeft ons bedrijf een ijzersterke 
reputatie opgebouwd voor dit soort projecten, maar 

Een baggerproject: 
...Big boys with Big toys...
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BAGGEr UITVOERING

Wanneer de offerte is ingediend en de cliënt geïnteres-
seerd is in ons voorstel, volgt er een reeks vergaderin-
gen. Nu krijgen we de kans om ons voorstel te ver dui-
de lijken en te verdedigen voor een team van experts. 
Zij zullen bepaalde aspecten van onze offerte in vraag 
stellen, zowel technisch als commercieel. In deze fase 
is het dus van cruciaal belang de cliënt en zijn experts 
ervan te overtuigen dat ons bedrijf de interessantste 
keuze is. Bij dergelijke beoordelingen is de prijs meestal 
cruciaal. Maar evengoed kan een goed onderbouwd 
technisch alternatief of een goed persoonlijk contact 
de doorslag geven.

Na de ondertekening van het contract wordt een pro-
ject team samengesteld. Dit team is vrij beperkt, zeker 
in vergelijking met de omzet van het project. Toch 
biedt de geringe omvang van dit team een groot voor-
deel: zo kunnen de leden nauw samenwerken en dat 
zorgt ervoor dat de behoorlijk lange werkdagen een 
pak vlotter verlopen. Vóór het team naar de site ver-
trekt, moet eerst het hele transport worden voorbereid. 
Geen kinderspel: er moet tenslotte reuzegroot speel-
goed worden vervoerd. 

De projectleider waakt over het budget en is verant-
woor delijk voor de planning. In overleg met de ver-
schil lende afdelingen regelt hij de logistiek. Vaak moet 
hij ervoor zorgen dat op de meest afgelegen plaatsen 
alles aanwezig is om zo’n gigantische project tot een 
goed einde te brengen. Een grote verant woordelijkheid 
dus: we moeten 100% zeker zijn dat er aan alles is 
gedacht. Een goede voorbereiding is zoals zo vaak de 
sleutel tot succes van zo’n project. 
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Superintendent 
Dredging Works
Werkdag
Een standaard werkdag bestaat niet, er zijn altijd 

wel problemen die opduiken en een 
crea tieve oplossing vereisen. Werk-
dagen starten om 7u. Meestal is het 
een eind rijden naar de dichtstbijzijnde 
opstapplaats, omdat deze afhankelijk 
zijn van de werkzone van het schip. 
Terwijl we met de surveyboot naar het 
schip varen, bekijk ik samen met de 
surveyor de laatste peilingen van de 
baggerzone. De dagelijkse conversaties 
aan boord gaan van productie, verlof-
schema’s en technische zaken tot 
per soonlijke verlangens van de 
 bemanning. Op basis van de laatste 
peilingen wordt in overleg met de 
kapitein een zo efficiënt mogelijke 
baggercyclus bepaald. Op kantoor-
dagen is er ‘s avonds na 19u nog even 
tijd om te sporten alvorens met enkele 
collega’s te gaan eten. Hoewel ik het me 
steeds de volgende dag beklaag, gaan 
we na het eten nog vaak op stap. 

Vrije dag
De intentie is er altijd om uit te slapen 
na een zware week. Soms duiken hier en 
daar wel werkgerelateerde problemen 
op, maar die kunnen meestal met een 

paar telefoontjes worden opgelost. Zondagmiddag 
gaan we vaak op stap met de collega’s. Vrij intens 
zijn die uitstappen niet, zondag is en blijft een rust 
dag. Na het toeristen gaat het al snel terraswaarts. 

Avontuurlijk // geëngageerd // creatief

Christophe Wante 16 11’85
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studie

inspiratie

mijn plekje

Beste muziekartiest
Vanalles

Beste boek
Ik heb genoten van de boeken van Dan Brown, en Stieg 

Larsson’s Millennium serie.

Beste Film
L’auberge Espagnole

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds augustus 2009

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
 Sydney, Australië, Port Botany Expansion project

 Buenos Aires, Argentinië, Hidrovia 1 en 2 

 Escobar, Argentinië, GNL terminal

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
Het feit dat elke dag/week anders ingedeeld is. 

Er komen telkens nieuwe problemen 

die een creatieve oplossing 

vereisen. Je krijgt vrij snel grote 

verantwoordelijkheden. De projecten 

zijn enorm variërend en uitdagend.

thuisWoonplaats
Officieel: Buenos Aires, Argentinië 

In België: Kortrijk

relatie 
Moederziel alleen

Favoriet restaurant 
Nanatsu, Puerto Madero, Buenos Aires, Argentinië

Favoriete drankje 
Een frisse pils 

Favoriete laatavondplek
Een bruine kroeg, vrienden, goede muziek 

en een pint.

Favoriete plek in de wereld
Corrientes, Argentinië & Valencia, Spanje

Wie inspireert je?
Mijn ouders en mensen die hun dromen 

waargemaakt hebben

Wat en waar heb je gestudeerd?
Industrieel Ingenieur Bouwkunde, KaHo Sint-Lieven, Gent
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Worksmanager

Werkdag
’s Morgens is er een interne werkvergadering waar op 
de voortgang van het werk en de planning voor de 

komende weken wordt besproken. 
Regelmatig ga ik naar de werf of aan 
boord om daar in overleg na te gaan of 
de behaalde producties en resultaten 
overeenstemmen met wat begroot was 
en wat we kunnen doen om ze even-
tueel nog te verbeteren. Verder coör di-
neer ik de dagelijkse interne en klanten-
rapportage waarin de voortgang van het 
werk wordt beschreven. Op maande lijkse 
basis maak ik een gedetailleerde 
rapportage en een update van de 
planning. Tijdens vergaderingen met de 
klant ga ik mee met de Projectmanager. 
Over contractuele zaken wordt er op 
voor hand samen gebrainstormd om zo 
de beste benaderingen te bepalen. 
Wanneer er contractuele geschillen zijn, 
assisteer ik de Projectmanager in de 
samenstelling van een dossier.
 
Vrije dag
Vrije dagen zijn gevuld met een leuk 
gezinsleven en een bloeiend sociaal 
leven. We ontmoeten vaak vrienden 
met wie we er dan samen op uit trekken. 
Als zeiler ben ik lid van de lokale zeilclub 
in Port Hedland. Dat creëert naast te 

mogelijkheid om regelmatig te zeilen ook veel 
sociale contacten voor het gezin. We wonen aan 
het strand waardoor we er ook dikwijls vertoeven. 
Of we gaan kamperen in de omgeving.
Het leven in het buitenland verveelt zelden. Het 
gemis aan familie wordt gecompenseerd met een 
intense vriendschapsband onder collega’s en met 
mensen van buiten JDN die we lokaal ontmoeten. 

Family man // sportief // ambitieus

Stan Logghe 15 06’77
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studie

inspiratie

mijn plekje

Favoriet restaurant 
Nineteen, The Montgomerie – Dubai 

Favoriete drankje 
Duvel

Beste muziekartiest
Katie Melua 

Beste boek
Het Bernini Mysterie, Dan Brown

Beste Film
Pulp Fiction

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds oktober 2001

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
 Karachi, Port Qasim (Pakistan) – 

onderhoudswerkzaamheden;

 Kingston (Jamaica) – havenuitbreiding;

 Bridge Town (Barbados) – havenuitbreiding;

 Jebel Ali, Dubai (V.A.E.) – toegangskanaal;

 Palm Island, Dubai (V.A.E.) – landopspuiting;

 Jebel Ali, Dubai (V.A.E.) – nieuwe container terminal;

 Port Hedland (Australië) – 

havenuitbreiding voor BHP;

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
De uitdagingen en verantwoor de-

lijk heden die je als jonge ingenieur 

krijgt zijn fantastisch. Je neemt dage-

lijks operationele beslissingen met 

betrekking tot schepen die grote 

kapitalen vertegenwoordigen. Ook het 

afwisselende karakter van de job en de 

constructieve sfeer binnen de firma maakt het werken er 

aangenaam en aantrekkelijk.

thuisWoonplaats
Ik ben afkomstig uit Brugge maar verblijf tijdens onze 

aanwezigheid in België altijd in Koksijde. De ‘thuis’ van 

ons gezin is momenteel echter in het buitenland.

relatie 
Getrouwd in 2003 met een Brugse. Ondertussen hebben 

wij 2 kinderen, allebei in het buitenland geboren.

Favoriete laatavondplek
Gezellig onder vrienden bij hen of bij ons 

thuis.

Favoriete plek in de wereld
The But & Oyster Pub, Pin Mill, Suffolk, 

Toscane, Italië 

Wie inspireert je?
Ik heb niet het gevoel door één iemand geïnspireerd te 

zijn. Er zijn echter wel mensen die me fascineren (Sir Robin 

Knox-Johnston, Ellen MacArthur, Warren Buffet, ...)

Wat en waar heb je gestudeerd?
Master Industriële Wetenschappen optie 

Elektromechanica, KAHO Sint-Lieven, Gent
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nl. door baggerspecie hydraulisch naar de juiste plek te 
pompen, via een drijvende pijpleiding met een sproei-
ponton of met een walpijpleiding.

Zo krijgen we toch stilaan iets wat op een eiland begint 
te lijken - tot 3 meter boven de zeespiegel om precies 
te zijn. Mochten we zand tekort komen, bestaat er een 
oplossing: ‘Borrow Area A’ is een speciale leensite waar 
we het resterende materiaal kunnen gaan halen. En 
omdat Area A niet zo ver van de crescent ligt, moeten 
we deze miljoenen kubieke meters zand niet meer per 
schip vervoeren, maar kunnen we ze gewoon verpom-
pen. Snelle jongens, die ingenieurs van ons!

Ten slotte komt de afwerking. Hiervoor gaan we verder 
aan de slag met sproeipontons of walpijpleidingen, 
bijgestaan door nog een handvol bulldozers en grond-
graafmachines.

Nog wat strandzand erbij en... er ligt weer een mooi 
palmeiland in de Verenigde Arabische Emiraten, waar 
iedereen heerlijk kan ontspannen. 

Bij Jan De Nul Group kunnen we veel, maar toveren… 
dat net niet. Als wij bijvoorbeeld een mooi palmeiland 
uit de zee willen laten rijzen, hebben wij daar heel wat 
zand voor nodig. En dat moet van ergens komen. Om 
het land te winnen voor de palmeilanden in Dubai halen 
wij ons zand gelukkig uit de buurt: wij baggeren name-
lijk ook een nieuw toegangskanaal tot de haven van 
Jebel Ali.

De specie die we opbaggeren, wordt meteen in bakken 
gespoten die langs het baggerschip liggen. Zijn die vol, 
dan transporteren we ze per schip naar de plaats waar 
een nieuw eiland moet komen. Daar wordt eerst een gi-
gan tische cirkel aangelegd, de crescent, die het toe-
komstige palmboomeiland omsluit. Ook de stam van 
de palmboom en de bladeren (de ‘fronds’ genoemd) 
worden beetje bij beetje vol gestort.

Op die manier hogen we het land op tot 4,5 meter 
onder zeeniveau. Het laatste stuk van het eiland kunnen 
we echter niet meer dumpen. Daarvoor zullen we de 
grond op een andere manier ter plekke moeten krijgen, 

Hoe maak ik een Palmeiland?
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BAGGEr UITVOERING

Dubai Palm Island II 
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Om al die boeiende, vaak ongeziene projecten aan te 
pakken is onderzoek en ontwikkeling cruciaal. Voor zijn 
offshore projecten ontwierp Jan De Nul zelfs een vol-
ledig nieuw schip: de ‘Simon Stevin’. Dat is niet alleen 
de grootste steenstorter ter wereld – de ‘Simon Stevin’ 
kan in één keer 31.500 ton stenen laden –, maar ook het 
eerste schip met een volledig geautomatiseerde  valpijp 
die tot op 2.000 meter diepte in zee stenen kan storten. 
De ‘Simon Stevin’ is ook uitgerust om aan diepzee mijn-
bouw te doen: in dat geval gaat het in de omgekeerde 
richting, en zal de valpijp metalen oppompen. In augus-
tus 2012 werd ‘Simon Stevin’s’ zusterschip ‘Joseph 
 Plateau’ tewatergelaten. In de loop van 2013 zal het 
nieuwe schip onze vloot aanvullen en zal het worden 
ingezet voor offshore projecten.

Naast de pure techniek, bestaat bij offshore projecten 
de uitdaging ook uit de soms moeilijke logistiek en de 
meestal zeer strakke planning. De schepen liggen soms 
ver van de kust, en de nodige brandstof voor de moto-
ren en mensen moet tijdig ter plekke geraken. De sleuf 
waarin de olie- of gaspijp komt, moet op tijd afgewerkt 
zijn om zeer zware gevolgkosten te vermijden, maar 
ook niet te vroeg om te vermijden dat ze vanzelf weer 
dicht loopt. Soms zijn ook de werkomstandigheden bij-
zonder zwaar, zoals in Sakhalin (Siberië), waar Jan De Nul 
lange sleuven moest baggeren in een ijszee en aanlan-
dingen bouwen in metershoge sneeuw.

Tijdens projecten die verder van de kust gebeuren, blijft 
het schip zo lang mogelijk op zee. De offshore mede-
werkers wonen in dat geval tijdelijk op het schip met de 
bemanning, voor maximaal 6 weken. Het contact met 
het thuisfront verloopt vlot via satelliettelefoons en het 
internet. Een intensieve ervaring, maar de ingenieurs 
van Jan De Nul Group zouden die voor geen goud ter 
wereld willen missen. De voldoening om de offshore 
projecten die ze zelf mee hebben uitgedacht ook zelf af 
te werken, is daarvoor te groot.

Binnen Jan De Nul Group wordt wel eens het onder-
scheid gemaakt tussen de ‘normale’ bagger en de 
‘offshore’. Dat komt omdat veel van de projecten die 
door de offshore afdeling uitgevoerd worden nogal 
speciaal zijn, en onze offshore medewerkers tot veel 
cre a tiviteit aanzetten om de uitdagingen tot een goede 
oplossing te brengen: soms door bestaande technieken 
creatief toe te passen, soms door nieuw en onontgonnen 
terrein te betreden. Of het nu gaat om de 27 eilanden 
die Jan De Nul opspoot om de olievelden van Manifa 
(in Saudi-Arabië) te exploiteren, of om een nieuwe pijp-
leiding in de Bahama’s, die Jan De Nul volledig in eigen 
beheer heeft ontworpen en op de zeebodem geïnstal-
leerd. Durf en creativiteit zijn de sleutel.

Offshore werk wordt nooit routine. De projecten, voor-
na melijk in de energiesector, kunnen onder meer bestaan 
uit:

 Olie- en gaspijpleidingen: de leidingen worden 
begraven in sleuven onder de zeebodem, of 
afgedekt en beschermd met stenen; ook de 
zoge naamde ‘aanlanding’ neemt Jan De Nul op 
zich, op de plaats waar de leidingen aan wal komen.

 Olie- en gasplatformen: Jan De Nul brengt de 
platformen drijvend tot op de juiste plaats in zee, 
zinkt ze dan af tot op de zeebodem, verzwaart ze 
met ballastmateriaal, en beschermt ze met stenen 
tegen mogelijke erosie.

 Windmolens: Jan De Nul verstevigt de molens in 
zee, beschermt de palen en installeert de kabels, en 
zet sinds kort ook zijn eerste stappen om zelf 
windmolens te bouwen.

 Diepzee mijnbouw: hier gaat het om de ontginning 
van kostbare metalen, zoals fosfor, goud en koper, 
op grote waterdiepte, tot 2.000 meter diep - een 
nieuwe veelbelovende ontwikkeling die nog 
nergens ter wereld wordt uitgevoerd.

Het onontgonnen terrein van offshore projecten



rusland Sakhalin II - Simon Stevin aan het werk naast een platform (Molikpaq)
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OFFSHOrE
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onder water afspeelt, en het onderhouden en her-
stellen van de survey-specifieke apparatuur. 

Het uitvoeren van hydrografische en topografische 
metingen zal ervoor zorgen dat het management, de 
uitvoerende afdeling en jijzelf een goed beeld krijgen 
van de vooruitgang der werken.

Deze metingen moeten bijna dagelijks worden ver-
richt. Dit betekent dat je bij hydrografische metingen 
’s morgens aan boord gaat van de survey-boot om de 
vooruitgang van de vorige dag(en) op te meten. Aan-
sluitend verwerk je dan op kantoor de opgenomen 
data, breng je zo de huidige toestand in kaart en 
bereken je de gebaggerde volumes. Bij landwinnings-
projecten of bij de constructie van breakwaters moet 
je ook regelmatig op het land metingen uitvoeren. Het 
komt er eigenlijk op neer dat je 1/3 van je tijd op het 
water of op het nieuw opgespoten land spendeert en 
1/3 op kantoor om de opgenomen data te verwerken, 
te presenteren op kaart, eventueel volumes te bere ke-
nen en de standaardadministratie in orde te brengen. 
De rest van de tijd wordt besteed aan onderhoud en 
kalibratie van het materiaal. Zo moeten bijvoorbeeld 
het getijdenstation en het referentiestation voor GPS 
regelmatig worden gecontroleerd, naast alle hydro gra-
fische en topografische apparatuur die op be paalde 
tijdstippen moet worden geverifieerd of door een labo 
geijkt. Al die taken zorgen ervoor dat de functie van 
surveyor steeds heel gevarieerd en uitdagend is. 

Van heel groot belang is ook de survey-administratie. 
Dit houdt in dat alle hydrografische en topografische 
data, contractuele data, theoretische ontwerpen,  kaar-
ten, rapporten en kalibraties op een standaardmanier 

De voornaamste taak van deze afdeling is het nauw-
keurig bepalen van de plaats en het niveau (hoogte/
diepte) van een bepaald gebied aan de hand van topo-
grafische en/of hydrografische meetmethodes. Zo 
krijg je een bodemreliëf of 3-D model van het terrein, 
wat als basis dient voor allerhande presentaties en 
verdere berekeningen.

Als beginnend surveyor word je stapsgewijs ingeleid 
tot de verschillende taken en aspecten van de functie. 
De locatie van de site bepaalt natuurlijk in grote mate 
hoe er gewerkt wordt en wat je specifieke taken zijn. 
Daar bij spelen ook de gewoontes en gebruiken van het 
land waar we werken een belangrijke rol, bijvoor beeld 
voor het verkrijgen van vergunningen, het impor teren 
of exporteren van materiaal, de aan wezig heid van 
lokale leveranciers of survey-firma’s, etc.

Bij een survey-functie komt er vanaf de eerste dag 
heel veel nieuwe informatie op je af. Voor het uitvoeren 
en verwerken van hydrografische en topografische 
me tingen en het onderhouden van de survey-appa ra-
tuur op de verschillende schepen, zal je je moeten 
verdiepen in de werking van bepaalde types GPS-
toestellen, de getijdenmeter, de single- en multibeam 
echosounder, motion sensors, interfacing allerhande, 
landmeetkundige toepassingen en natuurlijk de ver-
schil lende softwarepakketten.

Je krijgt te maken met verschillende soorten bagger-
schepen die wanneer ze aankomen op site een nauw-
keurige positie moeten krijgen. Je zult ook instaan voor 
de visualisatie van de bathymetrie van de zee bodem, 
het theoretisch ontwerp voor het baggerproces, de 
visualisatie van wat er zich tijdens het baggerproces 

Welkom bij de survey-afdeling
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BAGGEr SURVEY

worden opgeslagen. Op die manier kan een werf vlot 
worden overgenomen en vinden we na het beëindigen 
van het werk makkelijk alle data terug. 

Afhankelijk van je motivatie en leercurve, kan je al snel 
grotere verantwoordelijkheden krijgen.

In dat geval word je al van bij de opstart van een werf 
betrokken bij de materiaalvoorbereidingen, het op-
stel len van een geschikte survey-uitvoeringsmethode, 
het zoeken van lokale leveranciers, het eventueel lokaal 
huren en peilklaar maken van een survey-boot, de 
installatie van essentiële apparatuur zoals het  getijden- 
en referentiestation voor GPS, etc. 

Je komt dan aan het hoofd te staan van de survey-
afdeling op de werf, wat betekent dat je leiding geeft 
aan een aantal lokale surveyors, dat je de volledige 
survey-werkzaamheden opvolgt en organiseert, en dat 
je instaat voor de opleiding van nieuwe surveyors op 
de site. 

Bij Jan De Nul Group ben je dag in dag uit in contact 
met hetzelfde team, tijdens en ook na de uren. Daarom 
is het belangrijk dat je communicatief en sociaal 
vaardig bent. Ook flexibiliteit is een troef, aangezien 
het nine-to-fiveprincipe niet van toepassing is. Ten 
slotte is het ook belangrijk dat je weet om te gaan met 
de vrij grote verantwoordelijkheden die de functie van 
surveyor inhouden.



22

Vicky Gelaude 04 09’86 Surveyor

Werkdag
Bij de opstart van een project spendeer je de 
volledige dag in het veld: getijdenmeter, basis-

station en surveybootje installeren. 
Eens opgestart, bestaat de functie van 
een surveyor vooral uit het onder-
steunen van het management. Een 
typische dag bestaat dan uit peilingen 
uitvoeren en aansluitend de data 
ver werken. Op die manier kan het 
baggerproces op de voet worden 
gevolgd. Verder moet je ook steeds 
klaarstaan om technische problemen 
aan boord van de schepen i.v.m. survey-
apparatuur [GPS, ...] op te lossen. Geen 
enkele werkdag is exact hetzelfde, wat 
een job als surveyor net zo fijn maakt. 

Vrije dag
Na een avondje stappen op zaterdag, 
is lekker luieren aan het strand het 
ideale tijdverdrijf op zondag. Ik wil 
echter ook genieten van wat het 
buitenland te bieden heeft, en wissel 
dan ook steeds een luierdagje af met 
uitstapjes die me de lokale cultuur en 
natuur laten ontdekken. 
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studie

inspiratie

mijn plekje

Favoriete drankje 
Caipirinha

Beste muziekartiest
Rachel Yamagata

Beste boek
A Thousand Splendid Suns - Khaled Hosseini

Beste film
Babel

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds augustus 2009

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
Tyne Tunnel, (Engeland), Port of Castellon (Spanje), 

Limas sol Marina (Cyprus), Widening access channel 

BocaChica (Colombia), Itajai Port (Brazilië), Port Autonome 

de Douala (Kameroen), Emergency dredging Barranquilla 

(Colombia)

Wat boeit je het 
meeste aan je job?
Afwisseling veld- en kantoorwerk. 

Voorrecht om met uitstekend en 

meest up-to-date materiaal aan de 

slag te gaan. Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen die de firma jonge mensen 

aanbiedt. 

thuisWoonplaats
Beernem

relatie 
Single

Favoriet restaurant 
Sint-Pietersveld – Wingene

Favoriete laatavondplek
Eender welk cafeetje aan het strand.

Favoriete plek in de wereld
Islas del Rosario, Cartagena, Colombia

Wie inspireert je?
Vrienden & familie

Wat en waar heb je gestudeerd?
Master Industriële Wetenschappen - Optie Bouwkunde, 

Hogeschool Gent



24

David Claeys (33), area survey 
manager, kreeg na zijn inter na-
tionale werk voor Jan De Nul 
Group een job op het kantoor in 
Aalst aangeboden

Wat me zo aantrok aan een job 
bij Jan De Nul Group, was het 
buitenland. Sakhalin in Rusland 

bijvoorbeeld vond ik een prachtige ervaring. Ik ben er 
toegekomen in maart, het was er -25° en er lag overal 
sneeuw. Je voelde het vroegere communisme nog in 
de gebouwen en de sfeer. Mensen zijn er arm, maar 
enorm gastvrij: ze geven je kaas, spek, drank... Je komt 
echt terecht in een andere wereld. Dat zijn dingen die 
je bijblijven.

Ik ben intussen in Saudi-Arabië geweest, Engeland, 
Abu Dhabi,.... Het mooie aan het buitenland is dat de 
collegialiteit er zo groot is. De bagger heeft ook iets 
fascinerends: zo’n project als Palm Island, dat spreekt 
toch tot de verbeelding?

Als surveyor werk je veel buiten, vooral op kleinere 
werven: je doet metingen op het land, onder water, op 
de boot... Als er land moet worden opgespoten, ga je 
wandelen met de gps. Het technische aspect maakt de 
job erg fijn, en ook het feit dat je werk geapprecieerd 
wordt door de bemanning aan boord. Er bestaat niet 
echt een opleiding voor, je leert on the job met de 
toe stellen werken: GPS-systemen, sonars om de diepte 
te peilen... De techniek verandert snel, dus moet je 
blijven bijleren. Daarom is het ook zo prettig werken 
voor Jan De Nul Group: als we lezen over een nieuw 

“Dankzij Jan De Nul Group heb ik 
een stukje van de wereld gezien”

product, staat het management daarvoor open. Je 
moet je aankopen argumenteren, maar je wordt niet 
geremd als het snel moet gaan, want de firma inves-
teert in goed materiaal. Dat maakt het werk makkelijker 
en flexibeler.

In 2004 heb ik mijn vriendin leren kennen. We waren 
overeengekomen dat ik nog drie jaar internationaal 
zou werken, maar na twee jaar zei ze me: ik zie dit niet 
meer zitten. Ik was 27: dan begin je aan de toekomst te 
denken. Ik besefte dat als ik mijn relatie wou redden, ik 
terug naar België moest komen. Ik ben naar mijn baas 
gestapt, en toen kwam het voorstel om op de survey 
afdeling in Aalst aan de slag te gaan. Ik volg nu de 
buitenlandse projecten op, en ook de binnenlandse 
sites zoals het onderhoud van de Schelde, Zeebrugge...

Ik geef toe: het was even wennen. Maar intussen ben 
ik opnieuw aangepast aan het Belgische leven. En als 
mijn vriendin morgen zegt: ik wil mee naar het buiten-
land, dan zit ik overmorgen op het vliegtuig. Het is een 
microbe, hé.
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BAGGEr MARED

De laatste tien jaar is de impact van baggerwerken op 
het milieu alsmaar belangrijker geworden. Meer en 
meer maken milieuaspecten deel uit van het ontwerp 
en de uitvoering van grote maritieme projecten. Bag-
ge ren in de 21ste eeuw gebeurt op de meest milieu-
vriendelijke manier. Wereldwijd stelt Jan De Nul Group 
gemotiveerde Marine Environmental Engineers tewerk 
op verschillende werven. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het monitoren van milieuprestaties, het opstarten en 
uitvoeren van controles, en het overleggen met en 
bijstaan van uitvoerend personeel. Daarnaast treden 
ze ook op als contactpersoon inzake milieuaangelegen-
heden ten aanzien van de klant, de lokale bevolking, 
onderaannemers, ngo’s,…

Wat doet een Marine 
Environmental Engineer precies?

Elk project heeft zo zijn eigen milieukwesties, en dus is 
de job op elke werf anders. Meestal ligt de focus op 
de controle van zwevende stoffen. Voor dit soort werk 
staat geavanceerde apparatuur ter beschikking: stroom- 
en golfmeters, sensoren om de kwaliteit van het water 
te meten, een online weerstation, radiozenders, navi-
ga tiesystemen, een klein laboratorium... De Marine 
Environmental Engineer is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van ijkingen en het onderhouden en op star-
ten van het meetnet. Als het resultaat van de bagger-
werken niet overeenstemt met de voorgeschreven 
nor men, zal de Marine Environmental Engineer samen-
werken met de Projectingenieurs Uitvoering om pro-
actieve maatregelen te nemen en zo de negatieve 
impact tot een minimum te beperken.

Daarnaast wachten hem nog andere werfspecifieke 
taken, zoals het monitoren van zeeschildpadden, het 
vaststellen van zeegras, het uitvoeren van sediment-
analyse of macrobenthos-onderzoek. 

Door de grote verscheidenheid aan taken heeft de 
ideale Marine Environmental Engineer een brede inte-
resse. Hij komt in aanraking met diverse aspecten, 
zoals elektronica, biologie, fysica, people management, 
het uitvoeren van peilingen, het hanteren van instru-
men ten, dataverwerking, baggertechnieken, modelle-
rings middelen, etc. Meestal werkt hij vrijwel zelfstandig 
op een project – iets wat verantwoordelijkheid, com mu-
 ni catieve vaardigheden en bereidheid tot samen-
werking vereist.
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Site Engineer Marine 
Environmental Department
Werkdag
De hoofdopdracht bestaat uit de dagelijkse 

monitoring van de waterkwaliteit tijdens 
het baggeren en het effect van de 
‘bagger pluim’ op het onderwaterleven. 
Het type monitoring hangt af van de 
toe gepaste baggermethode op dat 
moment (bv. het in kaart brengen van 
de baggerpluim). Naast het klassieke 
takenpakket hoort daar nog een waaier 
aan andere activiteiten bij. Dit kan gaan 
van overlegmomenten met lokale vissers, 
vergaderingen met de klant, sample-
campagnes tot het opzetten van diverse 
studies (bvb. stromingstudies) en het 
coördineren van lokale medewerkers.

Vrije dag
Een vrije dag bestaat er steevast uit om 
eerst uit te slapen. Daarna doen mijn 
vriendin en ik samen iets. Soms is dit 
gewoon lekker niksen met andere expats 
en genieten van een bbq. Vaak gaan we 
ook het binnenland verkennen, wandel-
tochten maken, duiken, Rio bezoeken of 
gewoon in de tuin genieten van een 
dagje thuis.

Klaas Lobeau 02 10’85
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thuis

mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds november 2009

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
 Peru - Callao

 EBN Brazilië- PSU Brazilië

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
Het gevarieerde takenpakket waarbij 

milieuwerk geïnte greerd wordt in een 

productiegericht kader en dit telkens 

weer in heel andere omgevingen en 

culturen, overal ter wereld.

Beste muziekartiest
At the Drive-in

Beste boek
Maus (Graphic novel)

Beste Film
Into the wild

Woonplaats
Itaguai, Brazilië

relatie 
Samenwonend

Favoriet restaurant 
‘t Pakhuis, Gent

Favoriete drankje 
Sint-Bernardus Tripel

Favoriete laatavondplek
Ghent by night

Favoriete plek in de wereld
Marienfluss, Namibië

Wie inspireert je?
Iedereen waar ik kan van leren

Wat en waar heb je gestudeerd?
Industrieel Ingenieur Chemie, KaHo Sint Lieven, Gent
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operaties, tropische stormen...) en mogelijke gevaren 
voor de gezondheid (malaria, aanwezigheid H2S...).

Het resultaat van die analyse bepaalt de maatregelen 
die we moeten nemen om de gevaren te elimineren of 
tot een aanvaardbaar niveau te herleiden. Die analyse 
leert ons ook waar lokale dokters, ziekenhuizen, brand-
weer, politie en havenautoriteiten zich bevinden. Ze 
wor den bezocht en hun contactgegevens worden ver-
za meld. Om de hulpverlening optimaal te laten ver lo-
pen worden noodplannen vastgelegd. Via oefe nin gen 
(‘drills’) wordt het hele proces getest en indien nodig 
bijgestuurd. 

Eenmaal het project is opgestart, controleert de QHSSE 
dienst door inspecties & audits of de activiteiten lopen 
zoals vooropgesteld werd. Waar nodig worden advie-
zen ter verbetering gedefinieerd. Ook bij ongevallen 
of on voorziene omstandigheden adviseert de QHSSE 
mede werker het projectteam.

Deze afdeling zet binnen de groep de lijnen uit voor 
alles wat te maken heeft met Kwaliteit, Veiligheid, 
Gezond heid en Milieu. Verder controleren zij ook of alle 
projecten binnen deze lijnen worden uitgevoerd. QHSSE 
staat voor: ‘Quality Assurance & Quality Con trol’, ‘Occu-
pational Health’, ‘Safety’, ‘Security’ en  ‘Environ ment’.

Wat doet de QHSSE Dienst?

De QHSSE medewerkers spelen een belangrijke rol bij 
de op start van een project. Vooraleer het eerste schip 
of de eerste graafmachine verschijnt, worden werf spe-
ci fieke en door de klant vereiste plannen opgemaakt. 
Na een grondige studie van de uit te voeren werken, 
de klant vereisten en de lokale QHSSE wetgeving, wordt 
geke ken welke JDN procedures van toepassing zijn.

Alle mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen  tij dens 
de uitvoering van het project worden geana ly seerd. 
Daarbij wordt onder andere gekeken naar ‘security’ 
be drei gingen (piraterij, mogelijke oude bommen in het 
werkgebied...), milieu, veiligheidsaspecten (hoog-risico 
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QHSSE DIENST
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QHSSE Advisor

Werkdag
De invulling van je werkdag is afhankelijk van de 
fase waarin het project zich bevindt. Elk project 
dient voorbereid te worden, relaties met de klant 

worden opgebouwd en het team wordt 
gevormd. Eens alle nodige voor be-
reidingen ge  troffen zijn, kan het werk 
starten en pro beren we dagdagelijks ons 
steentje bij te dragen bij het goede 
verloop van de werf.
Al bij al vergelijk ik de werven nog steeds 
met de kampen van een jeugdbeweging, 
de voorbereiding van het kamp met het 
op zoek gaan van een terrein, bakker en 
beenhouwer wordt bij ons het regelen 
van accommodatie, hospitaal en leve-
ranciers. Eens de kinderen zijn toege-
komen op het kampterrein hoop je dat je 
samen een leuke tijd hebt. Zodat iede-
reen tevreden is en gezond en wel naar 
huis kan. Bij ons is dat niet anders, het 
werk op tijd opleveren zonder incidenten 
geniet steeds de voorkeur. Van zodra de 
laatste acties afgerond zijn kijkt iedereen 
uit naar een nieuwe uitdaging.

Vrije dag
Genieten van elk moment en zoveel 
mogelijk van de lokale cultuur opnemen, 
je weet maar nooit of je er nog eens terug 
komt…

Tijl Verhasselt 25 08’79
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thuis

mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds augustus 2008

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
 Manifa, Saudi-Arabië, Manifa causeway project 

 Een tiental werven in Brazilië 

 Opstart fases in Colombia, Duinkerke en Congo 

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
De afwisseling. Of het nu gaat om 

kantoor- of buitenwerk, werken met 

Europese of lokale collega’s.

Beste muziekartiest
Liefhebber van verschillende genres. 

Kan gaan van Vlaamse artiesten tot The Rolling Stones

Beste boek
Is moeilijk

Beste film
Forrest Gump

Woonplaats
Officieel: Rio de Janeiro, Brazilië

Verblijfplaats in België: Wemmel

relatie 
Single

Favoriet restaurant 
Belga Queen, Gent of Brussel

Favoriete drankje 
Duvel

Favoriete laatavondplek
Elke plek met goeie vrienden

Favoriete plek in de wereld
Nieuw-Zeeland, Zuidereiland

Wie inspireert je?
Mijn directe omgeving en toegewijde 

collega’s 

Wat en waar heb je gestudeerd?
Industrieel Ingenieur Industrieel ontwerpen, PIH, Kortrijk

Post Graduaat Marketing, VELHO, Brussel

Voortgezette opleiding Veiligheid en Milieu, 

KaHo Sint-Lieven, Gent



32

vorm te garanderen, zodat het schip snel kan 
varen met een laag brandstofverbruik. Tegelijker-
tijd wordt het ontwerp van de voortstuwings-
installatie gevalideerd.

 Sterkteberekeningen en constructietekeningen 
van de stalen scheepsromp. Deze worden intern 
gemaakt en/of uitbesteed aan externe studie-
bureaus;

 Schema’s en inrichtingstekeningen van de machine-
installatie aan boord. Deze worden intern gemaakt 
en/of uitbesteed aan externe studiebureaus;

 Samenstellingtekeningen en gedetailleerde 
tekeningen van de baggeruitrusting;

 Stabiliteitsberekeningen, die intern worden 
gemaakt.

De gespecialiseerde baggeruitrusting (bv. bodem deu-
ren, zuigbuizen, baggerpompen…) wordt ontworpen en 
gebouwd, of aangekocht door Jan De Nul Group. Ver-
volgens wordt die baggeruitrusting aan de scheepswerf 
geleverd, zodat zij die kunnen integreren in het schip. 

Deze manier van werken heeft een aantal voordelen: we 
kunnen onze schepen laten bouwen op meer scheeps-
werven, aan de beste prijzen en leveringstermijnen, door 
scheepswerven uit te kiezen met hoge kwaliteitsnormen 
en de vereiste competenties. Door het ontwerpproces 
zelf te beheren, kunnen we het ontwerp beïnvloeden en 
optimaliseren, door gebruik te maken van de ervaring 
en input van de schepen in bedrijf.

Het eerste wat de directie doet eens er over de bouw 
van een nieuw schip beslist is, is het bepalen van de 
hoofdkenmerken van het schip. Vroeger werden deze 
besproken met een aantal scheepswerven die op hun 
beurt een ontwerp voorlegden. Na onderhandelen werd 
dan een akkoord bereikt over een definitief bestek en 
over de commerciële voorwaarden. Daarna begon de 
scheepswerf met de bouw van het schip op ‘turnkey’ 
basis. Dit veronderstelde uiteraard dat de scheepswerf 
vertrouwd was met de bouw en werking van deze bij-
zonder speciale schepen. Spijtig genoeg is het aantal 
scheepswerven dat beschikt over deze gespecialiseerde 
knowhow sterk gedaald.

Daarom koos Jan De Nul Group voor een andere  aan-
pak: wij investeerden in de ontwikkeling van een 
ontwerp team met een uitgebreide ervaring in het 
ontwerp en de werking van baggerschepen.

Eens de voornaamste kenmerken zijn bepaald, zullen 
zij samen met de eigen tekenkamer een volledig 
‘Basis ontwerp’ ontwikkelen. Dat bestaat uit:

 Een algemeen plan;
 Een gedetailleerd bestek;
 Een lijnenplan dat de vorm van het schip weer-

geeft en dat wordt ontworpen in samenwerking 
met een gespecialiseerd instituut (met name 
Marin in Wageningen, Nederland). Dit houdt in 
dat berekeningen en modeltesten in de sleep-
tank worden uitgevoerd om een optimale romp-

Het nieuwbouwproces



Spanje - Het valpijpschip ‘Joseph Plateau’ 
wordt tewatergelaten op de scheepswerf La Naval
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de logistieke diensten op het kantoor en de leveranciers 
ter plekke. Orders en leveringen van vitale onderdelen 
worden door jou opgevolgd en bijgestuurd. 

Het uitvoeren van baggerprojecten eist ook veel van 
ons materieel. Machines draaien dag en nacht, pompen 
en leidingen verwerken non-stop slijtende bagger-
specie. Het stilleggen van dergelijke installaties wordt 
dan ook best tot een absoluut minimum beperkt. 
Daarom volg je het gedetailleerde onderhoudsplan 
minutieus op. Als onderhoudsingenieur spoor je samen 
met de boordwerktuigkundigen onverwachte storingen 
op zodat er geen productietijd verloren gaat. Naast dit 
punctueel onderhoud is er ook aandacht voor grote 
onderhoudsbeurten, die plaatsvinden in droogdokken 
op een scheepwerf. Jij stelt dan het reparatiebestek 
van de schepen op en beheert de lijst van uit te voeren 
werken. Tijdens de dokking coördineer je de werk zaam-
heden aan boord. Je staat ook in voor de behandeling 
van prijsoffertes en facturen van leveranciers en repara-
tie bedrijven.

Je functie binnen een buitenlands baggerproject garan-
deert je een wervelende dagtaak vol afwisseling. Je 
werkt er binnen het lokale projectteam, en samen met 
de projectingenieur en werfleider maak je afspraken 
over korte- en langetermijnplanning. Je rapporteert 
helder en communiceert vlot met de fleet manager op 
kantoor. Deze manager ondersteunt je technisch met 
raad en daad. Door samen te werken met boord perso-
neel, werfleiding en hoofdkantoor zorg je dat het schip 
steeds op volle toeren draait. Toch is het belangrijk dat 
je ook snel en zelfstandig beslissingen durft te nemen, 
gezien de afstand (en het tijdsverschil) met het kantoor. 

Opdracht volbracht? Dan zet het baggerschip koers 
naar een volgend project. Je mobiliseert dan nog de 
grote hulpwerktuigen en onderdelen, die via vrachtschip 
worden nagezonden. Als je de trossen losgooit van je 
geladen schip, ben je weer klaar voor een volgend pro-
ject op een nieuwe bestemming.

De groeiende wereldhandel vraagt om steeds nieuwe 
haventerminals, aardoliepijpen moeten nog in een 
gebag gerde sleuf gelegd worden voor er zware stormen 
opsteken, zonnekloppers willen in de nabije toekomst 
hun handdoek neerleggen op parelwitte stranden...  
achter laten, dat kan alleen met bedrijfszekere bagger-
schepen. Bij Jan De Nul Group moet de zuiger altijd 
draaien!

Dat is je verantwoordelijkheid als Technisch Inspecteur 
Vessel Maintenance op de internationale baggerwerven 
van Jan De Nul Group. Jij staat in voor de inzetbaarheid 
van de baggerwerktuigen. Deze schepen zijn immers 
zelf standige technische eenheden met alle mogelijke 
technieken aan boord: van zware dieselmotoren en 
elek trische generatoren die het vermogen opwekken, 
over reuzegrote baggerpompen en pijpleidingen die het 
zand transporteren, tot PLC-sturingen, automatische 
regelingen en hydraulische lieren met armdikke kabels 
om de zuigbuis te hijsen.

De moderne baggerschepen vertegenwoordigen een 
belangrijk investeringskapitaal. Het spreekt dus voor 
zich dat deze liefst 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 inzet-
baar zijn. Dat is in eerste instantie mogelijk door een 
perfect gecoördineerde aanvoer van brandstof, smeer-
middelen en reserveonderdelen. Als technisch inspec-
teur ter plaatse ben jij de cruciale link tussen het schip, 

Wat doet een Technisch 
Inspecteur Vessel Maintenance?

Eens zo een baggerschip in de vaart is, dient er altijd 
technische ondersteuning op de werf te zijn waar dat 
schip actief is. Deze taak wordt waargenomen door de 
Technisch Inspecteur Vessel Maintenance. Wat pre-
cies de jobinhoud is van deze startersfunctie voor 
ingenieurs uit de werktuigkundige, elektromechanische 
of maritieme richtingen, kan je hieronder lezen.



Cutterzuiger ‘Leonardo da Vinci’ in droogdok
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Technisch Inspecteur 
Vessel Maintenance

Werkdag
Om 5u30 vertrek ik naar de site. Eerst ga ik langs de 

werkplaats om te checken of alles volgens 
plan is verlopen tijdens de nachtshift. 
Daarna lees ik mijn mails en check ik de 
lopende zaken.
Regelmatig ga ik aan boord van het schip 
om allerlei mogelijke problemen of nieuwe 
projecten door te nemen met de chief 
engineer en de kapitein. Ik doe mijn ronde 
op het schip en op de werf om de nodige 
informatie te verzamelen.
Ik leid ook de logistiek in goede banen 
tussen de werf, het kantoor en de opslag-
plaats in Dubai.
Met de walmechanicus overloop ik 
eventuele mankementen aan het hulp-
materieel en de mogelijke oplossingen. 
Ik bespreek ook allerlei korte- en lange-
termijn problemen met het schip, het 
hoofdkantoor, de operationele supervisor 
en de logistieke dienst.
Rond 18u zit mijn dag erop en keer ik 
terug naar huis.

Vrije dag
Tijdens mijn vrije dagen probeer ik wat 
langer te slapen, daarna brunchen in de 
stad en wat zwemmen of sporten. 

Afhankelijk van het weer en van het feit of er nog 
collega’s zijn met een vrije dag, trek ik er met hen op 
uit, of hang languit in de zetel om naar een film te 
kijken.

Teamplayer // sportief

Dries Maes 18 06’86
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mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds september 2008

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
 Qatar - Mesaieed Gabbro berth expansion project

 Oman - Duqm project

 Qatar - Ras Laffan landing platforms

 India – Tuticorin port project

 Singapore – dokking ‘J.F.J. De Nul’

 Australië – Port Hedland

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
De betrokkenheid ben bij de verschil-

lende aspecten van het project: de 

opbouw, de logistiek, de aankoop, de 

organisatie… Bovendien werk ik samen 

met een heel team, waardoor ik veel kan 

bijleren.

Beste muziekartiest
The Killers

Beste boek
Magiër

Beste film
De keuze is te groot om er eentje uit te pikken

Woonplaats
Aalter

relatie 
Single

Favoriet restaurant 
Moeders keuken: lekker en thuis, 

waar het altijd gezellig is.

Favoriete drankje 
Avocadoshake

Favoriete laatavondplek
Waar mijn vrienden zijn

Favoriete plek in de wereld
Hong Kong

Wie inspireert je?
Mensen die kalmte en geluk uitstralen 

Wat en waar heb je gestudeerd?
Industrieel Ingenieur Elektromechanica, 

KAHO St. Lieven, Gent
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onderhandelen van offertes bij leveranciers en onder-
aannemers. Succesvol zijn in aanbesteden is echter niet 
enkel een kwestie van lage prijzen en kortingen, maar 
ook van creativiteit: klanten kunnen evengoed overtuigd 
worden door alternatieve en verrassende voorstellen.

De tekenaars en ingenieurs van de studiedienst (lees 
de getuigenis van Lien Veeckman) bestuderen de voor-
gestelde oplossingen. De civiele werken zijn zeer ver-
schillend, en dus zijn de studies dat ook: berekenen van 
funderingen, stabiliteit van nieuw aan te leggen  eilan den 
en oeververdedigingen, berekenen van bruggen, kaai-
muren, gebouwen, enz. Op de tekenafdeling van de 
studie dienst worden de berekende oplossingen op plan 
gezet en/of driedimensionaal uitgewerkt.

De uitvoeringsdienst zet de voorbereiding om in con-
crete realisaties: de bouw van een concerthal,  zieken huis, 
sluis, kaaimuur, tunnel of brug. Arbeiders, werfleiders 
en projectleiders (zie verder het verhaal van Joris Muy-
laert) werken samen met één doel voor ogen: zorgen 
voor een kostenefficiënte, kwaliteitsvolle en tijdige uit-

Jan De Nul Group voert civiele werken uit in nagenoeg 
alle disciplines van de burgerlijke bouwkunde: 

 Funderingswerken;
 Waterbouwkundige werken zoals sluizen, stuwen, 

dokken en kaaimuren;
 Infrastructuurwerken zoals tunnels;
 Bruggen en waterzuiveringstations; 
 Gebouwen; 
 Rioleringswerken; 
 Wegen en spoorwegen.

Ook de aard van de civiele opdracht varieert: in een 
aantal gevallen verzorgt Jan De Nul Group naast de bouw 
ook het ontwerp, de financiering en het  onder houd. De 
civiele werken van Jan De Nul Group hebben één 
constante: ze zijn omvangrijk en zitten vol uitda gin gen.

Uiteraard kan men pas met de bouw starten wanneer er 
een opdracht is geplaatst. Hiervoor staan de medewerkers 
van de aanbestedingsdienst in. Zij maken de prijs op 
van het werk. Die prijs komt tot stand door het becijferen 
van uitvoeringsrendementen, en het opvragen en het 

Een civiel werk van A tot Z
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CIVIEL UITVOERING

voe ring van de werken. Werfleiders en projectleiders 
hebben een belangrijke organiserende en  coördine rende 
taak. Zij sturen de ploegen van arbeiders en onder aan-
nemers aan en overleggen met de klant. Ze hebben 
oog voor het budget, de planning, de kwaliteit en de 
veiligheid. 

De kwaliteits- en veiligheidsdienst staat garant voor 
de implementatie en opvolging van de procedures die 
leiden tot een kwaliteitsvolle en veilige uitvoering. 

De materieeldienst beheert meer dan 500 stuks aan 
zwaar materieel: bulldozers, laadschoppen, graafkranen, 
telescopische kranen, torenkranen… Zij garanderen dat 
op elke bouwplaats de meest geschikte machine wordt 
ingezet, en staan in voor het onderhoud. 

De bekistingsafdeling ten slotte zorgt dat werven 
steeds de meest efficiënte en veilige bekisting kunnen 
gebruiken voor hun betonneringswerken. De bekistingen 
worden gehuurd of aangekocht, of in eigen atelier op 
maat gemaakt. 
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Technisch Inspecteur 
Heavy Equipment

Werkdag
De dag start ‘s ochtends met het 
overlopen van de werkplanning voor 
de mecaniciens en elektriciens. 
Speciale zaken of problemen krijgen 
extra aandacht en worden besproken. 
Zodra ik op bureau ben, start ik met 
het opzoeken van machineonderdelen 
en het plaatsen van bestellingen. 
Tussendoor vind je mij op de werf om 
te controleren en om storingen mee 
te helpen oplossen. Indien nodig 
schakel ik ook derden in. Ik volg het 
periodiek onderhoud op en coör-
dineer de werkzaamheden. Aan-
sluitingen allerhande worden door mij 
aangevraagd en voorbereid, evenals 
de aankoop van nieuwe machines. 
Dit laatste gebeurt in overleg met de 
werfleiders en projectleiders. De dag 
eindigt met het opmaken van de 
planning.

Vrije dag
In het weekend zet ik al eens graag de 
bloemetjes buiten met vrienden of 
breng ik tijd door met mijn vriendin. 
Ook klusjes in huis of op de boerderij 
worden dan ingepland.

Een quadtocht samen met mijn broer kan mijn 
zinnen helemaal verzetten. De modder en het 
kuiswerk nemen we er dan ook graag bij.

Jong // energiek // sociaal

Pieter Heirbrant 27 05’88
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thuis

mijn plekje

inspiratie

studie

WerkHoe lang werk je al voor JDN?
Sinds augustus 2010

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
In hoofdzaak voor de werf Schuman Josaphat, maar ook 

voor de andere JDN werven in het Brusselse 

Wat boeit je 
het meeste aan je job?
De uitdaging om iedere dag het 

materieel rollende te houden en 

alles georganiseerd te krijgen. Dit in 

combinatie met de sociale interactie 

tussen collega’s.

Beste muziekartiest
Tiësto

Beste Boek
Ik ben niet echt een boekenworm, maar een goed 

 wetenschappelijk magazine zoals Eos kan mij wel boeien.

Beste Film
Limitless

Woonplaats
Zwijnaarde nabij Gent

relatie 
Vaste vriendin

Favoriet restaurant 
‘t Valeirke in Gavere 

Favoriete drankje 
Carlsberg

Favoriete laatavondplek
Op een gezellig terrasje in Gent

Favoriete plek in de wereld
Kroatië

Wie inspireert je?
Niemand specifiek, maar begeesterde mensen met een 

visie en ambitie dragen mijn bewondering.

Wat en waar heb je gestudeerd?
Master Industriële Wetenschappen optie 

Elektromechanica, KAHO Sint-Lieven Gent
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Joris Muylaert (45) werkt al 20 
jaar bij Jan De Nul, vandaag als 
projectleider civiele werken.

Twintig jaar werk ik nu bij Jan 
De Nul Group, maar sleur? Nee. 
Ik ken collega’s die een kick krij-
gen wanneer ze eens een grote 
vloer kunnen gaan betonneren. 

Als een werf vlot loopt en je voelt dat iedereen graag 
komt werken: daar haal ik mijn drive uit. Of als je een 
efficiëntere oplossing kan voorstellen of crisissituaties 
op tijd kan oplossen. Het leuke aan een werf leiden is 
dat je aan iets begint en het ook kan afwerken. Je ziet 
het resultaat op het einde van de rit. Als het bestuur 
dan ook nog tevreden is: dat is een geweldige  beloning.

Ik heb gewerkt aan collectoren, op- en afritten voor 
het Amerikadok in Antwerpen, waterzuiveringstations, 
betonwerken, de Antwerpse ruien... Elk project is weer 
anders. Ik ben bij Jan De Nul Group begonnen als 

assistent-werfleider, en gaandeweg opgeklommen tot 
projectleider. Hoe gaat dat? Je groeit in je job, vindt 
altijd dat het nog beter kan. Ik merk ook bij collega’s dat 
mensen hier kansen krijgen om door te groeien. Samen 
met het bedrijf zelf: sinds ik bij Jan De Nul Group begon 
heb ik het aantal medewerkers zien groeien van 1.000 
naar meer dan 6.000.

Als projectleider krijg je veel vrijheid. Je runt eigenlijk 
een bedrijfje binnen het bedrijf: wekelijks vergaderen 
met het bestuur en het studiebureau, onderaannemers 
leiden, de veiligheid garanderen, contacten met leveran-
ciers opvolgen, de financiën in het oog houden... En de 
buren niet te veel overlast bezorgen natuurlijk. Mensen 
zien ons doorgaans liever gaan dan komen. Maar af en 
toe word je toch verrast: toen we ooit een collector aan 
het bouwen waren, brachten de buren ons verse soep. 
En als de mensen nieuwe wegen hebben of proper 
water, dan zijn ze ons wel dankbaar, denk ik dan. Maar 
tegen dat ze ons dat kunnen komen zeggen, zijn wij 
natuurlijk al lang ergens anders bezig... 

“Hier krijg je de kansen om door te groeien”



België Klaverblad in Lummen
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Lien Veeckman (30) werkt als 
Cal culator Burgerlijke Bouw-
kunde voor de afdeling civiele 
werken.

‘Het zal een paar jaar duren eer 
je deze job onder de knie hebt’, 
zeiden ze me toen ik bij Jan 
De Nul Group aan de slag ging. 

En dat is ook zo: op onze dienst doen we geen bouw-
kundige berekeningen, wij berekenen de prijsoffertes. 
Ervaring is dus cruciaal: je moet een goed onderbouwde 
offerte kunnen voorleggen die competitief is, maar ook 
een zekere winstmarge inhoudt.

Het is net die complexiteit van de job die me zo aan-
spreekt. Je moet jezelf continu in vraag durven stellen: 
kijken of alles klopt, of je alles in rekening neemt... Als 
er een buis moet worden gelegd, is die buis niet je 
enige kost. Je moet dan ook het graven van de put, het 
zand om te verstevigen, de verbindingen tussen die 
buizen, enz. in je berekening opnemen.

Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik de kans heb gekre-
gen zonder ervaring aan deze job te mogen beginnen. 
Mijn collega’s hebben me echt goed opgevangen. In 
de bijna vier jaar dat ik hier werk, heb ik enorm veel 
bijgeleerd van hen: eerst meekijken, dan zelf prijzen 
opvragen, en nu kan ik zelf posten invullen.

“Die spannende 
situaties geven een kick”

Wij overleggen veel op de werkvloer, waardoor we echt 
als een team functioneren. Zeker in spannende situaties 
geeft dat een kick. De avond voor er een offerte binnen 
moet, is het hier altijd lekker hectisch. Dan kan het wel 
eens middernacht worden. Maar omdat je het met heel 
je team meemaakt, is dat leuk. Ook het wachten op de 
uitslag van zo’n aanbesteding is een bijzonder  span-
nende periode. Als je die dan binnenhaalt: wauw!

Nu, doorgaans is het wel een 9-to-5-job. Ik heb nu nog 
geen gezin, maar als het zover is, kan je alles mooi 
plannen. Je weet op voorhand wanneer de drukke 
periodes zijn, en als het nodig is, kan je je laptop mee 
naar huis nemen om verder werken. ‘t Is eigenlijk een 
ideale vrouwenjob! Fout dat JDN een mannenbedrijf 
zou zijn dus.

De meeste vacatures hebben het altijd over ‘jonge en 
dynamische’ medewerkers, maar wij zijn écht zo’n team. 
Ook de mensen die hier al een tijdje werken, zijn nog 
altijd jong van geest. Onlangs zijn we met heel de 
groep op weekend geweest en voor het bouwverlof 
gaan wij altijd eens lekker eten! Binnen het bedrijf 
wordt er ook een sportdag georganiseerd, er is altijd 
feest met Sint-Elooi en we kunnen met interessante 
kortingen naar musea. Onder de jonge medewerkers is 
er ook een grote samenhorigheid: als er iemand mee-
gaat op activiteit, gaat de rest uiteraard ook!



België Rijkswaterzuiveringsinstallatie in Merchtem
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Verontreinigd terrein Carcoke-Marly te Brussel

Grondwaterbehandelingsinstallatie
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Werken bij Envisan

Het eindresultaat wordt bepaald door een goede werf-
voorbereiding. Die wordt uitgevoerd door de pro ject-
ingenieur, in samenspraak met de werfleider en de tech-
nische dienst. Tijdens de voorbereidingsfase wor den 
ook VGM-plannen opgemaakt (Veiligheid, Gezond-
heid en Milieu), onderaannemers voor specifieke taken 
aangesproken en de nodige apparatuur zoals pompen 
en onderdelen van grondwaterzuiveringsinstallaties 
besteld. De technische dienst van Envisan staat in voor 
de samenstelling van deze onderdelen tot een instal-
latie. Zij begeleiden ook het transport vanuit het atelier 
naar de uiteindelijke locatie en de opbouw op de te 
saneren terreinen.

Envisan is een aannemer voor milieuwerken, waaronder 
de reiniging van bodems, sedimenten en grondwater. 
Verder saneren wij verontreinigde terreinen en stort-
plaatsen.

Met onze diverse activiteiten en complexe projecten 
bie den wij een heel verscheiden pakket aan van uit da-
gende functies en betrekkingen.

De activiteiten van Envisan worden bepaald door de 
noden van onze klanten. Hebben zij een probleem met 
de verontreiniging van een terrein? Gaat het eerder 
over grondwaterproblemen of om de sedimenten in 
een haven of een rivier? Lekt hun stortplaats of slib-
bekken? Voor al deze situaties heeft Envisan een 
oplossing in huis.

Envisan ambieert voornamelijk de uitvoering van grote 
en complexe saneringsdossiers. Daardoor worden 
onze medewerkers dagelijks geconfronteerd met 
uiteenlopende uitdagingen. Een perfecte kennis en 
grote flexibiliteit zijn dus geen overbodige troeven.



Mobiele installatie voor het ontwateren 
en verwerken van baggerspecie

roemenië Verwerking van olieslib
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 MILIEU

De verontreinigde grond kan ter plaatse gereinigd 
worden met mobiele installaties, of hij wordt getrans-
por teerd naar een Envisan-centrum en daar verder 
gereinigd en behandeld. 

Vlaanderen, België, of zelfs Europa zijn eigenlijk te klein 
voor de kennis en ambitie van Envisan. Daarom sturen 
wij onze medewerkers uit van de meest idyllische naar 
de meest afgelegen plaatsen, of het nu de Toscaanse 
kust in Italië is of Chili. Is de Vlaamse markt al compe ti-
tief, dan is de wereldmarkt dat zeker. Het internationale 
netwerk van Jan De Nul Group, de binnenlandse erva-
ring en de uitgebreide referentielijst openen echter vele 
deuren. Verontreinigd slib in de lagune van Venetië of 
in de kanalen van Sint-Petersburg? Een veront reinigde 
bodem in de haven van Buenos Aires of een stortplaats 
in Zagreb? De verwerking van een olieslibbekken in 
Roemenië? Envisan levert steeds de meest efficiënte 
en competitieve oplossing.
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grond af te graven en extern te verwerken, maar  kun-
nen ter plekke aan de slag, zonder het milieu te 
verstoren. Zo’n nieuwe techniek van nul ontwikkelen, 
die dan ook echt werkt op de werf: dat is zeer be vre-
digend. Je hebt het gevoel aan een iets properdere 
wereld te werken. Op dat vlak probeert Jan De Nul 
Group echt een voorloper te zijn, en ik denk dat we 
daar ook in slagen.

Alleen groene jongens bij ons? Dat zou ik niet zeggen: 
het is vaak vuil werk. Soms is het ook knokken, omdat 
we natuurlijk niet de enige speler zijn. Maar het is fijn 
om met een goed team op zo’n uitdagende markt 
aanwezig te zijn. We zijn een vrij jonge firma, met veel 
jonge mensen, in een jonge sector: dat zorgt voor een 
bijzonder dynamische sfeer. Bij ons geen treurige ge-
zich ten omdat er mensen moeten worden afgedankt. 
Integendeel: wij zijn altijd op zoek naar nieuwe  krach-
ten.

Ik hou eigenlijk nooit op met bijleren, want geen enkel 
project is hetzelfde. Geloof mij, hier is elke dag anders. 
Sleur, dat bestaat niet in mijn job.

Pieter Vervaeke (39) is pro ject-
leider bodemsanering bij Envisan, 
de milieu-afdeling van Jan De Nul.

Voor ik hier begon te werken, 
kende ik Jan De Nul Group via 
een pilootproject met de Univer-
si teit Gent waar ik op werkte. 
Nooit gedacht dat ik hier zou 

komen werken. Maar kijk: ik werk hier nu zeven jaar, en 
het is echt een job die me als gegoten zit. In een 
bodem gebeurt zoveel. Elke bodem is anders, en is 
cruciaal voor onze leefwereld: dat maakt dit werk zo 
boeiend. Al aan de unief wou ik graag een job in de 
bodemsanering. Ik stel nu offertes op en volg de 
projecten in uitvoering op: ik werk dus van A tot Z, wat 
het natuurlijk interessant maakt.

Het leuke aan deze job is dat je constant met nieuwe 
ontwikkelingen te maken krijgt. Samen met klanten of 
studiebureaus zetten we nieuwe technieken in. Door 
koolstof te injecteren of chemische reacties uit te lok-
ken zuiveren we de bodem. We hoeven dus niet langer 

“Sleur, dat bestaat 
niet in mijn job”
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MILIEU UITVOERING

België Saneren van gipsberg in Zelzate
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Sportief // nieuwsgierig // optimist

Pieter Vandezande 04 04’84 Werfleider Milieuwerken
Werkdag
De meeste werven starten om 7u. Als werfleider op 
bodemsaneringen kom ik iets vroeger aan om een 
vlotte opstart te garanderen en met de arbeiders de 

dagplanning te overlopen. Na de opstart 
begin ik met mijn dagelijkse admini stratie: 
het bijhouden van de werkuren, vracht-
bons, tellerstanden van machines en 
debietmeters noteren. Deze lijst is echter 
niet gelimiteerd, en het administratieve 
luik is uniek voor elke werf. Tussendoor 
ga ik regelmatig ter plaatse, bekijk de 
vorderingen en stuur bij waar nodig. 
Geregeld steek ik ook zelf de handen uit 
de mouwen. Ondertussen moet er een 
inschatting gemaakt worden voor de 
operationele activiteiten de komende 
dagen: transport regelen, materialen en 
benodigdheden bestellen, personeel 
aanvragen, etc. Weerverlet of andere 
onvoorziene omstandigheden kunnen de 
planning echter danig in de war sturen; 
flexibiliteit en creatief oplossings-
vermogen zijn de sterkste wapens van 
een werfleider.

Vrije dag
In het weekend trek ik er ’s morgens 
meestal met de koersfiets op uit voor een 
stevige tocht richting kust of Vlaamse 
Ardennen. ’s Avonds hou ik graag mijn 
sociaal leven op peil in het lokale 
stamcafé.
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thuis

mijn plekje

inspiratie

studie

Hoe lang werk je al voor JDN?
Sinds september 2008

Voor welke projecten heb je al gewerkt?
De projecten die ik tot nog toe begeleidde bij Envisan 

zijn van een totaal andere grootorde dan de buitenlandse 

projecten waar JDN bekend voor staat. De meeste bodem-

saneringen lopen van enkele weken tot enkele maanden. 

Zo heb ik een sanering begeleid in Lovendegem, Wakken 

en Dottenijs.

Wat boeit je het 
meeste aan je job?
Projectmatig werken – vrijwel altijd 

op verplaatsing – grote mate van zelf-

standigheid – geen 9 to 5 office job – 

ruimte voor initiatief

Beste muziekartiest
Drive-by Truckers

Beste boek
Nooit Meer Slapen - Willem Frederik Hermans

Beste Film
One flew over the cuckoo’s nest

Woonplaats
Hulste

relatie 
In een relatie

Favoriet restaurant 
Frituur ‘t rond punt (Hulste)

Favoriete drankje 
Chimay Bleu

Favoriete laatavondplek
Mijn lokaal stamcafe. Maar evengoed kan 

ik genieten van een rustige avond thuis, 

in mijn zetel

Favoriete plek in de wereld
Canadese oostkust

Wie inspireert je?
Topsporters die excelleren

Wat en waar heb je gestudeerd?
Bio-Ingenieurswetenschappen, K.U. Leuven



Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief naar:

ondernemingen JAn de nUL nv
Tragel 60 I 9308 Hofstade-Aalst (België) 

T +32 53 73 17 11 

F +32 53 78 17 60 I +32 53 77 28 55 

jobs.jandenul.com I www.jandenul.com

 www.facebook.com/jandenulgroup


