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TERUGBLIK & VOORUITBLIK

DUURZAME INZET VAN MATERIALEN
IN DE WEGENBOUW
Op 27 april was de ie-net expertgroep Wegenbouw te gast in gebouw Z van de Universiteit Antwerpen voor de studiedag “Duurzame inzet van materialen in de wegenbouw”, een gezamenlijk
initiatief met OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en
de onderzoeksgroep EMIB van de UA.

Na afloop namen we de deelnemers
mee voor een blik achter de schermen
van verschillende labo’s van de onderzoeksgroep Wegenbouw van de UA.
Een aangename kennismaking met het
microlab, het rheolab en het asfaltlab.

Een aantal gerenommeerde sprekers bekeek het onderwerp vanuit verschillende oogpunten: theorie, research, toepasbaarheid,
nieuwe initiatieven, … en dit resulteerde in een ruime belangstelling van een 40-koppig publiek.

Kortom, een interessante studiedag
met een breed overzicht van de
mogelijkheden en stand van zaken
over duurzaamheid in de wegenbouw.

De boeiende discussie tijdens het afsluitend debat gaf ruime inspiratie voor een vervolg op deze studiedag.

Wordt vervolgd…!

PIPELINES VERSUS PIPING, EEN WERELD
VAN VERSCHIL EN EEN SUCCESVERHAAL!
sendoor werden interessante vragen gesteld door de vele aanwezigen waardoor er nog meer uit de avond werd gehaald die tot grote
vreugde kon afgesloten worden met een hapje en een drankje.

Op 22 februari vond de thema-avond Pipelines versus Piping
plaats in het Ingenieurshuis in Antwerpen. Martin Van Merris
(Mapitec) en Gino De Landtsheer (Borealis) brachten die avond
i.s.m. Toon Debruyne (Pipelink NV) een leerrijke presentatie over al
wat met onder- en bovengrondse leidingen te maken heeft.
Gaande van de van toepassing zijnde wetgeving, het ontwerpproces, de materiaalkeuzes, de aanlegtechnieken tot beheer en
inspectie. Hierbij werden praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen
gecombineerd met theoretische kennis om zo de raakvlakken en
onderlinge verschillen van beide werelden duidelijk te maken. Tus-

Deze thema-avond krijgt een vervolg op maandag 28 november.
Deze keer zal de avond gewijd worden aan compensatoren.
> Meer info www.ie-net.be/compensatoren
Interesse in de volledige cursus ‘Piping & Engineering’?
Surf naar www.ie-net.be/piping
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VOORUITBLIK

GRONDMECHANICA STAP VOOR STAP: BASISCURSUS
Wil je weten hoe de ondergrond in elkaar steekt, en hoe hij zich
gedraagt, dan biedt onze basiscursus grondmechanica de perfecte opleiding voor jou.

De 10-delige cursus vangt aan op woensdag 21 september.
> Meer info vind je via
www.ie-net.be/basisgrondmechanica2022

Geen enkel gebouw, tunnel, brug, weg, kaaimuur, … kan zomaar
neergeplant worden zonder een grondige kennis van de ondergrond. Om instortingen of verschuivingen te voorkomen, dient
de samenstelling en het gedrag van de ondergrond nauwkeurig
gekend en begrepen te worden. De basiscursus grondmechanica
levert hiervoor alle tools aan de geotechnisch ingenieur. De cursus
vertrekt vanuit de geologie en de geotechnische risico’s. Daarna
wordt er systematisch verder aandacht besteed aan grondonderzoek, grondeigenschappen, funderingen, … . Alle docenten zijn
uitermate deskundig in hun vakgebied.

“De cursus was ontzettend boeiend. De
lesgevers weten je volledig mee te nemen
naar de praktijk en geven je de nodige tips
en weetjes die je nodig hebt om je job nog
beter en nauwkeuriger uit te voeren. Zeker een
aanrader!”
Lars Van Crombrugge - VaCro-GSA bvba (cursist 2019)

IE-NET GOES WEBINAR

EFFECT4:
“ROADMAP TO CARBON
NEUTRALITY FOR
INDUSTRY AND SOCIETY”
‘eFFECT’ richt zich met thema’s als Waterstof, Alternatieve
koolstofbronnen, Circulariteit en CO2 recuperatie en valorisatie expliciet tot ingenieurs die werkzaam zijn in de (bio-)
chemische industrie of in andere industriële sectoren, in
kennisinstellingen of in onderzoekscentra. Daarnaast zijn
ook alle ingenieursstudenten (bio)chemie en de master- en
doctoraatsstudenten van alle (bio)chemische ingenieursfaculteiten in Vlaanderen uitgenodigd. Uiteraard is ook het
brede publiek met interesse in technologie van harte welkom!

eFFECT4 PROGRAMMA
2

1 GREEN HYDROGEN
ECONOMY

3

06/10/2022
@ INEOS Zwijndrecht*
incl. bedrijfsbezoek

3

CIRCULARITY

09/03/2023
@ Covestro Antwerpen*
incl. bedrijfsbezoek

1

2

4

SUSTAINABLE
CARBON CHEMISTRY
08/11/2022
@ Kinepolis Antwerpen*

incl. bedrijfsbezoek TotalEnergies

4 CO2 VALORISATION
20/04/2023
@ Aquafin Aartselaar*
incl. bedrijfsbezoek

* Indien geldende coronamaatregelen activiteiten op locatie niet toelaten wordt een online alternatief voorzien

* Indien geldende coronamaatregelen activiteiten op locatie
niet toelaten wordt een online alternatief voorzien

COVID-19 bracht ons weinig positieve zaken. Maar toch willen we
er hier één belichten die de sector van de kennisdeling aardig
herschikt heeft. Zoom, Teams, Skype, … drongen onze kantoren en ons private leven binnen. Enkel en alleen om hetzelfde
te blijven doen wat we al zo lang deden, maar dan wel op een
andere manier: kennis verspreiden. Ie-net surft mee op deze
nieuwe realiteit en zal in de toekomst meer opleidingen online of
in een hybride vorm proberen aan te bieden. Een extra stap die
hiervoor genomen wordt, is de inrichting van een eigen webinarruimte in het Ingenieurshuis. Deze zal ingezet worden voor het
aanbieden van cursussen, studiedagen, debatten, opnames van
lessen(reeksen), … Deze kunnen achteraf ook op een webinarplatform herbekeken worden. Terwijl de inkt van deze ILYA nog aan
het opdrogen was, werd er hard gewerkt aan de inrichting van de
webinarruimte. Via onze website en in volgende edities ontdek je
er ongetwijfeld nog veel meer over.
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VORMINGSAGENDA
Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zijn omschakelingen van klassikaal naar
online leren of wijzigingen van data of locaties nog mogelijk.

AUGUSTUS 2022
Kennismanagement
18/08/2022

Online

Cursus

www.ie-net.be/kennismanagement2

Werfbezoek

www.ie-net.be/terneuzen

Cursus

www.ie-net.be/piping

Connected & Smart buildings
15/09/2022
Brussel

Studiedag

www.ie-net.be/smartbuildings

49ste Hogere Cursus Akoestiek
19/09/2022
Antwerpen

Cursus

www.ie-net.be/akoestiek

Nieuwe sluis Terneuzen
24/08/2022
Terneuzen

SEPTEMBER 2022
Piping & Engineering
01/09/2022

Antwerpen

Deskundigenonderzoeken in rioleringen en afwateringssystemen en schade door wateroverlast
20/09/2022
Online
Contactavond
www.ie-net.be/waterschade
Basiscursus Grondmechanica
21/09/2022
Antwerpen

Cursus

www.ie-net.be/basisgrondmechanica2022

Time Management 4.0
22/09/2022
Online

Cursus

www.ie-net.be/time

IP Management
29/09/2022

Cursus

www.ie-net.be/ip-management

Antwerpen

Meten en expertise met drones voor industriële installaties en havenactiviteiten
29/09/2022
Antwerpen
Voordracht
www.ie-net.be/meten-en-expertise-met-drones

OKTOBER 2022
eFFECT4 - Roadmap to Carbon Neutrality – Green hydrogen economy
06/10/2022
Zwijndrecht
Lezingenreeks
www.ie-net.be/effectcyclus
Bodemverontreiniging en -sanering: hoe omgaan met het deskundigenonderzoek in tijden
van (rechts)onzekerheid?
12/10/2022
Online
Contactavond
www.ie-net.be/sanering
De Compound methode
20/10/2022
Online

Cursus

www.ie-net.be/compound2

Knowing the right flow – deel 1
20/10/2022
Antwerpen

Voordracht

www.ie-net.be/knowing-deel1
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NOVEMBER 2022
Van ingenieur tot manager
07/11/2022
Online/Antwerpen

Cursus

www.ie-net.be/vitm

eFFECT4 - Roadmap to Carbon Neutrality – Sustainable Carbon Chemistry
08/11/2022
Antwerpen
Lezingenreeks
www.ie-net.be/effectcyclus
Knowing the right flow – deel 2
17/11/2022
Antwerpen

Voordracht

www.ie-net.be/knowing-deel2

Constructieve feedback
23/11/2022
Online

Cursus

www.ie-net.be/feedback4

Compensatoren, hou de stressniveaus in piping onder controle
28/11/2022
Antwerpen
Thema-avond

www.ie-ne.be/compensatoren

DECEMBER 2022
Appropriate conflict resolution in major EPC projects: legal and engineering challenges
01/12/2022
Antwerpen
Studiedag
www.ie-net.be/epc
Interculturele samenwerking
08/12/2022
Online

Cursus

Geotechniekdag “Offshore geotechnics : sustainable energy”
08/12/2022
Beveren
Studiedag

www.ie-net.be/intercultureel
www.ie-net.be/gtd2022

OP DE PLANNING 2022 EN 2023
Gebruik van Dispute Boards in grote bouwprojecten
19/01/2023
Online
Contactavond

www.ie-net.be/dispute

Gebruik van Monte Carlo simulaties in deskundigenonderzoeken
09/02/2023
Online
Contactavond
www.ie-net.be/montecarlo
eFFECT4 - Roadmap to Carbon Neutrality – Circularity
09/03/2023
Antwerpen
Lezingenreeks

www.ie-net.be/effectcyclus

De bepaling van winstderving en andere soorten immateriële schade
22/03/2023
Online
Contactavond
www.ie-net.be/winstderving
eFFECT4 - Roadmap to Carbon Neutrality – CO2 valorisation
20/04/2023
Aartselaar
Lezingenreeks

www.ie-net.be/effectcyclus

Project management tools and techniques
Online

www.ie-net.be/pmtt

Cursus

Technische visualisatie in de bouw – Realiteit vs. Virtueel (XR)
Duffel
Studiedag

www.ie-net.be/technischevisualisatie

Neem ook een kijkje op onze kalender D www.ie-net.be/kalender
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IN DE

KIJKER

DESKUNDIGENONDERZOEKEN VAN RIOLERINGSEN AFWATERINGSSYSTEMEN EN WATERSCHADE
De ongeziene waterschade die zich in de zomer 2021 o.m.
in ons land en in Duitsland heeft voorgedaan heeft de problematiek van de klimaatverandering nóg scherper gesteld.
Een vaak door het publiek over het hoofd geziene aspect
is dat van het juiste ontwerp, de correcte uitvoering en het
gepaste onderhoud van riolerings- en afwateringssystemen
in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuurwerken.
Jammer genoeg ontstaan hierbij soms schadegevallen
waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de
geschilbeslechting moet worden uitgevoerd. Dergelijke
geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de
betrokken bouwpartners en/of verzekeraars op. Tijd om de
theorie even op te frissen en wat praktische aspecten van
deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.
Volg het webinar op 20 september maar lees ook het artikel met Prof. Dr.ir. Patrick Willems, Hoogleraar KU Leuven
in deze ILYA.
> Meer info en inschrijven: www.ie-net.be/waterschade

GEZOCHT
De nieuwe expertgroep ‘Security and Defense’ (SDEG) nam onlangs een start
met een eerste bijeenkomst. De algemene doelstellingen van de SDEG kunnen als volgt worden samengevat:
• netwerken en kennisdeling tussen ingenieurs, bedrijven, universiteiten en de
academische wereld met interesse in of ervaring in het kennisdomein veiligheid en defensie.
• Verbetering en facilitering van de Triple Helix-benadering van onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van veiligheid en defensie op nationaal/multinationaal/EU/NAVO-niveau
• Positiebepaling met betrekking tot ingenieursonderwijs en doctoraats- of
postdoctorale onderzoeksopdrachten van ingenieurs op het gebied van
Veiligheid & Defensie
Ingenieurs die geïnteresseerd of betrokken zijn bij de toepassing van technologie voor defensie en veiligheid en die mee vorm willen geven aan de expertgroep, mogen steeds mailen naar dirk.de.wilde@ie-net.be
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IE-NET GAAT
ONDERGRONDS
Zoals Adam niet zonder Eva kan en Hugo niet
zonder Nicole, zo kan de geotechniek niet zonder geologie. Door de ondergrond aan elkaar
verbonden, zijn ze onafscheidelijk van elkaar.
Daarom werd er binnen de expertgroep Geotechniek nieuw leven geblazen in de ‘werkgroep
geologie’. Het belangrijkste doel van deze
werkgroep wordt de uitwisseling bevorderen
van informatie tussen geologen en geotechniekers. Dit zal voornamelijk tot uiting komen in
het organiseren van opleidingen, studiedagen,
werfbezoeken, … . Een eerste activiteit die alvast
het daglicht (niet) zag, was een bezoek aan de
mergelgrotten van Zussen (Riemst) op 3 juni
laatstleden.

SAVE THE DATE:
CONFLICT RESOLUTION
IN MAJOR EPC PROJECTS
Op 1 december 2022 om 17u organiseert ie-net in samenwerking met ICC België, Cepani, BVBR/ABDC en het VBO het
seminarie “Conflict resolution in industrial and construction
projects”.
Volgende topics komen alvast aan bod: Project uncertainty,
project risk and allocation of that risk, Procurement processes
and forms which provide co-operation and good faith behavior,
Early identification of potential for claim and dealing with it albeit on an interim basis, Workable multi-tier dispute resolution
procedures, The ICC Dispute Board Rules, e.a.

TIME MANAGEMENT 4.0
Wil je je persoonlijke productiviteit op een duurzame manier verhogen?
Dan is deze online opleiding van twee halve dagen
op 22 en 29 september iets voor jou!
Door de transitie naar een kennismaatschappij is
onze job complexer dan ooit. Daarnaast worden we
langs alle kanten afgeleid door sociale media, e-mails,
nieuwsberichten, … Bovenop onze tijd worden ook
onze creativiteit en aandacht zwaar bevraagd. Dit
vertaalt zich in een sterke toename van chronische
stress en burn-out, en de nood om ons energieniveau
zorgvuldig te beheren. Tijdens deze innovatieve opleiding leer je om de eindige hoeveelheid energie die
je dagelijks ter beschikking hebt te maximaliseren en
optimaal te benutten om zo je persoonlijke productiviteit duurzaam te verhogen.
Wat leer je?
• Je maakt kennis met het wat en waarom van Time
Management 4.0, en de link met ons menselijk bioritme en energieniveau.
• Je krijgt inzicht in de 4 deelcomponenten van je
persoonlijke energie, en hoe je die kan beïnvloeden
om zo je productiviteit naar een nieuw niveau te
tillen.
• Je leert hoe Time Management 4.0 zich verhoudt
tot het traditionele Time Management.
> Meer info en inschrijven: www.ie-net.be/time

De medewerking van ADEB-VBA, Confederatie Bouw en andere grote spelers in de (bouw)industrie ligt thans op tafel. Reserveer nu reeds deze datum in je agenda!

DE COMPOUND METHODE :
DE ULTIEME AANPAK VOOR
SUCCES IN JE LEVEN EN JE
CARRIÈRE
Wegens succes herhaald!
Tijdens deze opleiding van twee halve dagen op 20 en 27 oktober maak je kennis met de krachtigste methode voor succesvolle
persoonlijke ontwikkeling, die bovendien ook nog eens eenvoudig
toepasbaar is: de Compound Methode. Het innovatieve karakter
van deze opleiding schuilt in haar effectiviteit. Je leert hoe je met
relatief beperkte inspanningen je leven en je carrière positief kan
transformeren.
• Je krijgt inzicht in de kracht van dagelijkse incrementele verbetering, en de impact die je dagelijkse gewoontes hebben op je
leven.
• Je leert hoe je nieuwe gewoontes kan aanleren en slechte gewoontes kan afleren, om zo in een ritme van ‘Better Every Day’ te
komen.
• Je leert methodieken voor het identificeren van je drijfveren, en je
persoonlijke en professionele doelstellingen.
• Je leert hoe je je gewoontes met een beperkte inspanning kan inzetten voor het behalen van grootse én duurzame resultaten, die
in lijn liggen met je persoonlijke en professionele doelstellingen.
Kortom, maak van je carrière en je leven een succes!
> Meer info: www.ie-net.be/compound2
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MAAK GEBRUIK VAN ONZE
VOORDEELTARIEVEN!
Leden en bedrijfspartners kunnen
steeds deelnemen aan een voordeeltarief:

VLAAMS
OPLEIDINGSVERLOF
Dit is de opvolger van het educatief verlof van de
Vlaamse overheid. Voor onze langlopende opleidingen (min. 32 lesuren) kan u dikwijls gebruik maken
van het Vlaams Opleidingsverlof.
> Meer info over de condities:
www.ie-net.be/ek-vov

• Individuele leden genieten een
korting van 30% op de basisprijs.
• Bij leden die jonger zijn dan 30
jaar of ouder dan 65 jaar loopt
deze korting zelfs op tot 50%.
• Ook ie-net bedrijfspartners krijgen korting: alle medewerkers
genieten 30% korting op alle vormings- en opleidingsactiviteiten.

BESPAAR DANKZIJ DE
KMO-PORTEFEUILLE!
De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december
2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming
30% steun genieten, een middelgrote onderneming
20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Check geregeld onze website en
onze LinkedIn-pagina
(www.linkedin.com/company/
ie-net). Zo ben je als eerste op de
hoogte van speciale kortingen en
win-acties!

Vanaf heden zal voor iedere opleiding ook het aantal
opleidingsuren vermeld worden.
Erkenningsnummer : DV.O217461

CONTACT
Wens je meer info over onze opleidingen, surf dan naar www.ie-net.be/vorming
of neem contact op met onze coördinatoren:

Christine Mortelmans

Dirk De Wilde

Manager Vorming & opleiding

Projectcoördinator

Projectcoördinator

christine.mortelmans@ie-net.be
03 260 08 63

dirk.de.wilde@ie-net.be
03 260 08 64

katrien.godrie@ie-net.be
03 260 08 62

Katrien Godrie

IE-NET: DÉ ONMISBARE SCHAKEL TUSSEN INGENIEURS, BEDRIJVEN, OPLEIDINGS- EN OVERHEIDSINSTELLINGEN!
ie-net ingenieursvereniging vzw - www.ie-net.be - Desguinlei 214, 2018 Antwerpen - 03 260 08 40 - info@ie-net.be
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