Curriculum Vitae 09 december 2011
Personalia.
Ward Bresseleers
Dorpsstraat 195A/001
B-3078 Meerbeek
M: 0472/185.184
E: ward @declerck-partners.be
Geboren te St.-Niklaas op 15 juni 1974.
Woont samen met Joke De Nul sinds 11 november 1996. Hebben samen een
zoon Niels, geboren op 14 juli 2011.
Middelbare school:
Hogere studies:

Sint-Gummaruscollege Lier Lat.-Wisk. Type II (’92)
1) Kand. Burg. Ir.-Arch. VUB (’96)
2) Ing. Bouwkunde – Landmeten De Nayer (’00)

Eindwerk: De N14 nader bekeken. Onderzoek naar de mogelijkheden van
het gebruik van een objectgeoriënteerde database toegepast op een
verkeerssimulatie.
Beëdigd als landmeter-expert voor de R. E. Aanleg te Mechelen op 12 december
2000.
Opgenomen op de lijst van deskundigen van het Parket van Leuven onder de
rubriek Bouw sinds 6 september 2011.
Vrije tijd: conditie op peil houden; op reis gaan, nieuwsgierig naar cultuur en
gastronomie. Als het weer mee zit, in de tuin werken.Gepassioneerd door
autosport en de Formule 1 in het bijzonder. Een streepje muziek mag altijd –
vooral als er een gitaar in zit.
Talenkennis.
Aktieve kennis Nederlands-Frans-Engels; passieve kennis Duits; noties
Italiaans.
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ICT.
MS Office: vlot gebruik
Computertalen: noties Java; noties C-sharp
Tekenprogramma’s: Autocad/Bricscad – Strakon: vlot gebruik
Rekenprogramma’s:
- ESA PrimaWin/PT/Scia Engineer: vlot gebruik
- Msheet: vlot gebruik
- GeoStru: vlot gebruik
- Concrete: basistoepassingen
- Visual Modflow: basistoepassingen
- SAP 2000: basistoepassingen

Gevolgde opleidingen.
EC 3 staal (Staalinfocentrum-2004)
Betonbouw 2: bijzondere gevallen en scheurvorming (VIK-2005)
Praktijk van de geotechniek (VIK-2006)
Zettingsberekening en grondwaterstroming (KVIV-2006)
Betonbouw 3: voorgespannen beton (VIK-2007)
Opleiding betontechnoloog (BBG-2010)
Berekenen en dimensioneren van uitwendig gelijmde wapening voor beton
(RUG-2010)
Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte constructies (VIK-2010)
Cyclus Eurocodes: EC3; EC4; EC7 (KVIV 2010-2011)
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Werkervaring:

05/2010-heden: Junior partner voor Declerck & parters. Ondersteuning en uitbouw
van het luik stabiliteit.

09/2007-heden: Praktijkassistent VUB – BRUFACE programma – 10% voltijds. Joint
English Master VUB/ULB Civil Engineering & Architectural Engineering
“Design of concrete structures” Titularis: John Vantomme (VUB/KMS).
“Design of steel structures” Titularis: Wim Hoeckman (VUB/Victor Buyck Steel
Construction).
02/2009-06/2010: Praktijkassistent “Labo bouwkunde” Vrije Universiteit Brussel (2e
Bachelor Ingenieurswetenschappen) – 10% voltijds.
Titularis: Jan Wastiels (VUB/MeMC).

Vorige werkgevers:

02/2003-04/2010: Projectingenieur voor studiebureau Ingénieurs Associés te Brussel;
verantwoordelijk voor de uitwerking, berekening en detaillering van stabiliteitsstudies
en werfopvolging, voornamelijk renovaties en nieuwbouw van gebouwen in en om het
Brusselse. Soms ook civiele bouwkunde zoals voorstudie Oosterweelverbinding.
Eind 2004 werd Ingénieurs Associés overgenomen door VK Group, een
multidisciplinair studiebureau uit Roeselare.
Referenties: Jean-Luc Taillieu
Carlo Hemmeryckx

0474/99.63.30
0495/29.18.44

06/2002-12/2002: Werkzaam bij aannemer Maurice Delens (nu
Onmiddellijk als werkvoorbereider ingeschakeld op een grote TGV-werf.

Valens).

06/2000-05/2002: Na mijn studies begonnen als zelfstandig landmeter bij
landmeetbureau Tensen & Huon te Brussel. Allerlei landmeetopdrachten uitgevoerd
zoals spoorbeddingen inmeten, beken peilen, plannen uitzetten op bouwwerven,
positionering van caissons, ...
Als jobstudent gewerkt in de staalnijverheid, serrebouw, horeca, administratie, ...
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Projectervaring (budget stabiliteit):

Renovatie en transformatie:
-

Tour&Taxis (gebouw B) - kantoren
Portalis - kantoren
Ban H3 – kantoren (0.75 mio €)
Congrespaleis – ontmoetingscentrum (15 mio € - 25%)
Fortis Warande – kantoren
Kazerne Heverlee blok C - gemengd (0.6 mio €)

Nieuwbouw:
-

Rago (de Lalaing) – kantoren (1.25 mio €)
Bell’art – kantoren + appartementen
Nato – kantoren
Forum I – kantoren (4.5 mio €)
ZOL VIPA4 - ziekenhuis
Forum II – kantoren (7.5 mio €) + appartementen (1.5
mio €)
Zuiderlaan – commercieel + appt (2.5 mio €)

-

CLI Ans – NMBS
Alco Biofuel - installaties
Uitbreiding Coca-cola – labo’s + productie (1.25 mio €)
Betoncentrale Devagro (2.5 mio €)
Kantoren Devagro (2 mio €)

-

Voorstudie Oosterweel – viaduct Merksem
Zwarte Vijvers – toegangsliften metro (1.25 mio €)
WPC Leuven - waterzuiveringsstation (4.5 mio €)

Industriële projecten:

Burgerlijke bouwkunde:
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