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dents pay a reduced fee, however KIVI geotechniek offers students of the Geo section a special offer: the 
first 10 registration don’t have to pay any fee! If you would like to become a member of KIVI Geotechniek, 
send an email to 

info@ondergrondse.nl.

Furthermore I would like to inform you about the best graduate price, this price is handed to the 
best graduate every year, students can also nominate each other by sending an email to ellen.teriele@
deltares.nl or you can contact us for more information. 

Upcoming KIVI activities can be found in the agenda of this Mol and even more at 
https://afdelingen.kiviniria.net/geotechniek/

De Ondergrondse has been working together with the Dutch engineering 
association “KIVI  Geotechniek” for quite some time now. In order to make 
his cooperation even better, KIVI Geotechniek is offering the students of 
the Geo-Engineering section the possibility to join the activities hosted by 
KIVI Geotechniek. These activities vary from excursions to conferences and 
more, for most activities you need to be a member of KIVI Geotechniek and 
most are organized in Dutch language. In order to become a member stu-
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From the board

Besides all the activities also the courses took 
a lot of time. The first year students were hop-
ping from deadline to deadline at both Numerical 
modelling and Coupled processes. Now everyone 
is able to call themselves a programming expert. 
We finished our first year of courses and will go our 
own way in the second year. Choosing from the 
Fieldwork, internships, projects or courses. Even 
some hardworking students will start their Master 
thesis. During the third and fourth period most of 
the second year students finished their courses 
and their Master thesis.

The fourth period was also one of changes. Af-
ter a year of dedication, Tom finished his board 
tasks. Tim will follow him up as commissioner of 
education. Tim will be there for all your questions 
about the course evaluations.

The academic year ended with a BBQ organized 
by De Mijnbouwkundige Vereniging, where be-
sides the drinks and food some interesting foot-
ball could be played. Unfortunately we did not win 
De Velzeboercup but that did not keep us from 
stealing it. 

The summer started and 20 students were 
looking forward to the KBR of which you can read 
everything in the next edition. Arcadis who spon-
sored part of the trip provided an article for this 
edition of De Mol. 

Enjoy reading! •

The second Mol of 2016 is out! In this edition you will find everything about the activities of the third 
and fourth period. The board was busy organizing lunch lectures, Geodrinks and especially the lustrum. In 
this edition you can also read about our former board member Peter Hopman. He was interviewed about 
his work at Nationaal Watertraineeship.
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The Geodrinks are responsible for good dynamics within the Geo-Engineering section and it’s fair to say 
that when the times got tough during the past academic periods, they really helped with the much-needed 
socialising! From future master students to professors are present at the events which allow for everyone 
to communicate on a less formal level.

Memorable Geodrinks of the past period include the one after the Lammermarkt excursion (the first one 
where the sun was again shining at the Geodrink after a long winter), the Geodrink ++ where we celebrated 
Belated-St. Patrick’s day in full green spirit (we opted for Chinese dishes instead of the traditional Irish stew 
and potatoes) and the final one where the KBR Committee introduced us to the Bison Grass Spirits we will 
encounter on our Summer Study Trip to Poland.

Thank you to all the members that make the Geodrinks worth the effort. Be sure to come and help us wel-
come the new Master students on the 5th of September! •

Recent Activities
Geo drinks
Gustav Andrag
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On the 10th of march, a group of around 20 geo-engineering students paid a visit to the construction 
site of the new parking garage of the Lammermarkt in Leiden. This garage will become a cylindrical park-
ing garage which will offer room to 525 cars. It uses a unique architectural design in which all floors are 
spatially connected to each other. The project is realized by Dura Vermeer and BESIX. First, a presentation 
about the project was given by fellow civil engineering student Ruben van Montfort. This helped the stu-
dents in understanding the challenges and technical details of the project. After some coffee and biscuits, 
the construction site was visited. The construction pit was not yet dry and therefore was impossible to 
enter. Still many interesting aspects of the construction were visible and clear explanations were given by 
the staff. We would like to thank BESIX and Dura Vermeer for having us over and giving us more insight on 
this challenging project. •

Excursion Lammermarkt
Kjell Dedecker

On the  26th of the  March we have enjoyed the lunch lecture with our sponsor Fugro. It was inter-
esting information about applications of the geohydrology models for the industry. Levee assessment 
is essential for the Netherlands it requires constant monitoring and may be quite challenging due to its 
longitude and sometimes placement. Fugro has participated in the levee evaluation and employed state 
of art techniques. For instance, the optimization of the sheet pile placement taking into account the study 
of the water movement in the subsurface. Using software which is based on numerical solutions instead of 
the analytical allows better understanding of the water flow when highly heterogeneous soil is expected.  
It was an excellent example of another application of the numerical modeling knowledge. On the other 
hand, it was a good illustration of the modeling for people who were taking geohydrology course. •

Lunch lecture Fugro
Irirna Korosteleva



7

R
ecem

t activities

CV Check Sentijn
Tim van Koelen

“A good start is half the battle.” With that well-known saying in mind, thirteen Geo-Engineering stu-
dents came to the job interview training by Sentijn. In an interactive training, the students had to take 
on the role of a candidate at a job interview. From the first handshake via the goodwill factor to the good 
and bad personal qualities, everything got covered and was discussed with the entire group to create the 
perfect job interview. To finish it all off, the consultants from Sentijn also checked everyone’s personal CV. 
We can be sure that the students will be fully prepared to apply for their dream job in the near future! •
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Wil jij ook…
• Werken voor mooie opdrachtgevers?

• Samen met collega’s en met andere trainees werken aan nationale en 

 internationale projecten?

• Een dag per week werken aan persoonlijke ontwikkeling?

• Een groot netwerk opbouwen?

• Vanuit jouw expertise bijdragen aan innovatieve oplossingen op het gebied 

 van waterkwaliteit en waterveiligheid?

Is het antwoord 5 keer ja? -> Maak dan verder kennis met het Nationaal 

Water Traineeship! 

Het Nationaal Water Traineeship
Werken in de watersector  

Het NWT biedt een uniek programma, waarbij je vier dagen per 

week werkt bij een vaste opdrachtgever. Afhankelijk van je eigen 

voorkeuren, matchen we je bijvoorbeeld met een overheids-

organisatie, zoals een waterschap. We plaatsen ook veel trainees in het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 

De watersector van de toekomst heeft professionals nodig 

met een frisse blik die over grenzen heen kijken.

Het nationaal watertraineeship speelt in op deze behoefte 

en biedt pas afgestudeerde HBO’ers en WO’ers een unieke 

en aantrekkelijke start van hun watercarriere.

Het Nationaal Watertraineeship 

 www.nationaalwatertraineeship.nl

Welkom in 
de watersector 

Persoonlijke ontwikkeling

Een dag per week volg je, samen met de andere trainees van je 

groep, een intensief trainingsprogramma gericht op persoonlijke 

ontwikkeling. Onder andere door trainingen, work-outs en 

intervisies, leer je je competenties optimaal te benutten. Verder werk je 

samen met medetrainees aan uitdagende projecten. Zo leer je niet alleen je 

eigen, maar ook diverse andere organisaties en hun specifieke uitdagingen 

binnen de watersector kennen. 

Trainee aan het woord 
Naam 

Peter Hopman

Studie 

Bachelor Civiele Techniek (Delft)

Master Geo-engineering (Delft)

Werkt bij 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Start Traineeship

1 april 2016

Aan welke projecten werk je nu?

Ik ben op 1 maart 2016 gestart bij het waterschap als specialist waterkeringen. 

Momenteel werk ik aan het HWBP dijkversterkingsproject ‘Stadsdijken Zwolle’. 

Een dijk van negen kilometer wat midden door de stad loopt, moet zowel verhoogd 

als verbreed worden. We overwegen en rekenen nu aan de verschillende varianten en 

meekoppelkansen. Stabiliteits-, piping- en damwandberekeningen zijn aspecten die 

in de verkenningsfase van dit project al zeer belangrijk en relevant zijn. Tegelijkertijd 

ben ik bezig met een APK-keuring van een dijk langs de IJssel, om te bepalen welke 

delen versterkt moeten worden en hoe groot de opgave is. Twee interessante 

projecten waarbij ik met veel verschillende collega’s samenwerk.

Waarom heb je gekozen voor het traineeship?

Ik wil getriggerd worden om mezelf te blijven ontwikkelen na mijn studie. 

De begeleiding die we tijdens het traineeship krijgen om onze competenties te ont-

dekken en te ontwikkelen helpen daarbij. Elke vrijdag kan ik sparren met medetrai-

nees die bij andere opdrachtgevers werken. Super interessant, leerzaam en gezellig. 

Onze groep bestaat uit 2 subgroepen van 9 trainees met elk een eigen trainer, dus je 

leert elkaar ook echt goed kennen. 

Sluit je opleiding aan bij het werk dat je nu doet?

Toen ik kennismaakte met het NWT vroeg ik me wel af wat ik met mijn achtergrond 

kon doen in de watersector, en zeker bij een waterschap. Maar de watersector is 

natuurlijk heel breed en er zijn veel raakvlakken tussen water en grond. Ik wilde 

sowieso iets doen met mijn geotechnische achtergrond en dat kan zeker bij een 

waterschap. Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta werken ongeveer 8 waterkerings-

deskundigen, want we willen als waterschap zelf grip houden op de ontwerpen. 

Het is mooi om mijn kennis uit te breiden hier, want er is veel ervaring in de 

organisatie. Daarnaast leer ik ook veel nieuwe zaken zoals bijvoorbeeld modellen van 

waterstanden en golfbelasting.

Sign me up!
Heb jij ook zin om je technische kennis in te zetten en je persoonlijk verder 

te ontwikkelen binnen de watersector? Of heb je nog vragen? Lees meer en 

meld je aan op...

Wat? Als geotechnicus aan de slag in de 

watersector? Ja dat kan! Nederland is hét 

waterland van de wereld. De nationale en 

internationale watervraagstukken van (over)

morgen vragen om een multidisciplinaire 

aanpak. Het Nationaal Water Traineeship is 

een uniek programma voor een vliegende 

start van je carrière.

Watervragen van (over)morgen
In Nederland hebben we het schoonste drink-

water van de wereld, de veiligste stedelijke 

rivierdelta die er bestaat, een toekomstgerichte 

aanpak voor veiligheid en kwaliteit, waarbij 

publieke en private partijen elkaar vinden…. 

En toch moeten we hard aan de bak. 

Momenteel investeert het Rijk via het Delta-

programma jaarlijks 1,2 miljard extra om 

Nederland te beschermen tegen overstromingen 

of een tekort aan zoetwater. 

Waarom heeft de watersector jou nodig?
• In Nederland leven we grotendeels onder de 

 zeespiegel. Maar: de bodem zakt, de zee-

 spiegel stijgt en we hebben steeds vaker te 

 maken met heftige buien en stormen. 

 Dijkversterking staat dus hoog op de 

 Nederlandse agenda. 

• Waar dijken vroeger ‘gewoon’ gelegd 

 werden, moeten ze nu geïntegreerd worden 

 in de omgeving.

• De snelheid waarmee het klimaat verandert, 

 vraagt om klimaatadaptatie in de steden.

• Interactie tussen de grond en het water, de 

 sterkte van de grond en de manier waarop  

 waterkeringen gebouwd moeten worden, is 

 bij veel projecten van belang.

Om maar een paar voorbeelden te noemen!

4
dagen

1
dag

Ook voor geotechnisch ingenieurs!
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Het is onze passie om de kwaliteit van leven te verbeteren. En het 
mooie is, dat we dagelijks bewijzen dat we daarmee bezig zijn. Met 
onze deskundigheid creëren we bijzondere en duurzame oplossingen 
voor de natuurlijke en bebouwde omgeving. Zo dragen we bij aan de 
antwoorden op grote uitdagingen als verstedelijking, schaarsheid van 
water en hulpbronnen, en klimaatverandering. Maar Arcadis wil ook een 
eersteklas werkgever zijn die van deze expeditie een plezierreis maakt!

Voor studenten en pas afgestudeerden organiseren wij meerdere malen 
per jaar Inhousedagen.

Kijk op www.werkenbijarcadis.nl voor o.a. alle actuele (afstudeer)stage 
vacatures en informatie over onze Inhousedag

Volg ons op:

IMPROVING 
QUALITY OF LIFE

Advertentie UT Twente-1.indd   1 29-10-15   15:11
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In the beginning of May 2016, we celebrated the 10th anniversary of our study association De Onder-
grondse.  The preparations were almost done, the weather forecast was great and everybody was looking 
forward to the upcoming activities. Perfect conditions to celebrate the 10th anniversary of the study as-
sociation De Ondergrondse.  

We started the lustrum week with an extended version of the normal Geodrink, the Geodrink++10. The 
guests received a nice glass of prosecco together with a tasty piece of cake at arrival. Students and staff 
were able to order a special cold beer from tap with the lustrum committee trying out their bartending 
skills. Due to the perfect weather we stayed outside until the two crates were finished and everyone fin-
ished their Greek meal. Only one hour was left for the finishing touch of the evening. A karaoke machine 
was set up inside and the students gave their best impressions of singers from all across the globe. The 
Geodrink ++ was an excellent start and it signaled the start of an eventful lustrum week!

Lustrum
Omar Barghouti & Rik-Jan Wildeboer

On Tuesday the 10thof may, it wastime for the afternoon symposuim organised by the committee at 
Filmhuis Lumen in Delft Centre. The theme of the symposuim was “A decade of geo-engineering, les-
sons from the past and an eye on the future.” The intriguing opening speech by our honorary member 
Em.Prof.Ir.E.Horvath kick-started a two hour interesting discussion covering a variety of topics related 
to the theme. Professor Roland Brinkgreve followed by giving an insight into the future of finite element 
modelling after 25 years at PLAXIS. After a small break, Buket Yenigul gave a presentation about the geo-
technical work carried out at Allseas. This was followed by a talk by Jaap van Thiel de Vries of Boskalis that 
offered new ideas with regards to building in tune with nature. The last talk of the evening was presented 
by Jacco Hasnoot of Crux where he illustrated the importance of new innovative tools in geotechnical 
risk management such as GIS. The symposium was followed by short drinks where students, alumni and 
guests were able to catch up and reflect on all the interesting presentations.  
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Lustrum

The best way to celebrate the De Ondergrondse anniversary was by throwing a real underground party 
for all the members to remember and enjoy. On Thursday the 12th of may, The committee hosted a party 
at Koornbeurs in Delft with the theme: “All Around the world’. People showed up in a rainbow of colours 
representing their country with a lot of red and white in anticipation of the upcoming Poland KBR trip. 
Good music, cheap beers, 2 consecutive happy hours and free tequila shots insured that the party was a 
huge success. We would like to thank DJ Paul Wong, DJs Twee Zonder and the venue for a great night even 
if not everyone was able to last the whole night, especially after the tequila shots.  

The special lustrum week was capped off the next day by hosting a quality dinner in Strandclub Wij in 
Schevenigen. The dinner was attended by a variety of students and alumni and involved a special open bar 
with a number of appetizers and an outstanding seated dinner. Attendees were welcomed with a glass of 
champagne before food and a lot of more drinks started flowing to the reserved section. A special lustrum 
week was officially over after dinner, with our President Loys giving a speech thanking the committee and 
all the people that had a hand in making the week one to remember. •
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Upcoming Activities
September
5  First year excursion + BBQ
8  KBR After Drink
16  GEO2 Afternoon presentation + Drinks
21 - 24 KIVI TTOW Buitenlandreis
  
October
4  Company Day Fugro

November
15  Lezingenavond KIVI Geotechniek
17  Water Roadshow Nationaal Watertraineeship
22  Mastercase day PS
24  General Members Assembly
30  Businesscourse Witteveen + Bos




