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Beste AIG-vrienden,

Na een wel bijzonder lange winter doet de eerste zomerzon deugd. Het leven krijgt weer kleur, er worden talrijke feesten 
en evenementen op het getouw gezet en iedereen schijnt weer hoop te krijgen in de toekomst. Elk jaar studeren in deze 
hoopvolle periode vele jonge mensen af verspreid over een haast ontelbaar aantal opleidingen en studies. Zij zijn de 
toekomst! Met hun jeugdige energie en hun frisse ideeën kijken ze uit hoe ze zich op de arbeidsmarkt verdienstelijk kunnen 
maken. 

Namens AIG wil ik alle nieuw afgestudeerde ingenieurs van harte gelukwensen. De studiejaren waren ongetwijfeld intens 
en de opgedane ervaringen ontelbaar. Plezier was er met bakken bij, maar moeilijke momenten bleven evenmin achterwege. 
Maar dank zij veel inzet en volharding en de steun van ouders, familie en vrienden werd de eindmeet gehaald. Pro  ciat!

Ik hoop deze nieuwe, jonge ingenieurs regelmatig te ontmoeten op een van de talrijke activiteiten die in samenwerking met 
K VIV worden georganiseerd. Informatie hierover is te vinden op de website van de vereniging: www.mijn-aig.be. Daar kan 
men ook zien dat het afgelopen AIG-jaar rijkelijk gevuld was met heel uiteenlopende activiteiten. Ik wil heel in het bijzonder 
alle bestuursleden, actieve leden, geassocieerde leden, sponsors en sympathisanten danken voor het fantastische jaar dat 
we achter de rug hebben. 

Misschien zijn er AIG-leden, jong of minder jong, die graag hun steentje bijdragen aan de werking van de vereniging. Ik 
kan me voorstellen dat bij hen de nieuwsgierigheid kriebelt en het verlangen brandt, maar dat het gepaste inspirerende 
moment zich nog niet heeft aangediend. Aarzel niet en contacteer eender welk AIG-bestuurslid die graag informatie zal 
verschaffen. 

Tot slot wens ik alle AIG-leden en hun familie  aan het begin van deze zomer een rustgevende en deugddoende vakantie toe.

Van harte

Patrick De Baets
Voorzitter



In volle vaart met de kano
Zaterdag 17 juli om 18.45 u
Ditmaal kozen we voor een avondtocht op de openingsavond om 
de Gentse Feesten te beleven vanop het water! We vertrekken 
met een kano vanuit de Blaarmeersen richting centrum Gent. Aan 
een rustig tempo glijden we het Justitiepaleis, het Gravensteen 
en andere bezienswaardigheden voorbij. We varen onder het 
podium van Polé Polé door, we observeren de drukte en de sfeer 
vanop het water. Na een romantische terugtocht met fakkels zijn 
we rond middernacht terug aan de Blaarmeersen. Nadien kan 
men zich dan (individueel) in het feestgewoel storten.
Op deze activiteit wordt zowel jong als oud verwacht. Het risico 
van een nat pak is zo goed als nihil, sterke stroomversnellingen 

een stootje kan is zeker welkom, net zoals enige zwemervaring. 
Zwemvesten en deskundige begeleiding door de Gentse 
Sportdienst zijn voorzien. 
Iedereen die geïnteresseerd is in deze alternatieve verkenning 
van de Gentse Feesten, schrijft zich als de bliksem in, het aantal 
kano’s is immers beperkt.

Zaterdagavond 17 juli om 18.45 u
Infobalie strandgebouw (volg pijltjes ‘strand’) van de 
Blaarmeersen, Zuiderlaan 5, Gent
Prijs: € 12 p.p. (volwassenen) of € 10 p.p. (- 18 jaar) op rek. 
000-1709173-33 van AIG O.Vl. met vermelding ‘17072010’.

Wandeling: Gent onder de grond
Vrijdag 23 juli om 14 u
K VIV Oost-Vlaanderen
VOLGEBOEKT! 

Daguitstap: Saint-Amand-les-Eaux en Le Quesnoy  
(Frans Henegouwen)
Zaterdag 4 september om 8 u
In het kader van Bodem - Monumenten - Landschappen 
organiseren AIG en K VIV West-Vlaanderen i.s.m. Alumni UGent
Coördinator ir. W. Snauwaert met medewerking van prof. dr.  
H. Thoen.
Via Kortrijk en Doornik naar Saint-Amand-les-Eaux waar 
de abdijkerk (barok) bezocht wordt. Middagmaal (eigen 
lunchpakket) te Le Quesnoy, een historische vesting met een 
uniek voorbeeld van Vauban vestingen. Vervolgens wordt de 

terugtocht via Bergen, de volgende halte, aangevat. Na een 
bezoek aan het mooi gerestaureerd hart van Bergen volgt het 
traditioneel avondmaal (in de prijs inbegrepen) in een typisch 
restaurant op de terugweg naar Gent.
Info: ir. W.Snauwaert, tel/fax: 059-704139 of studiebureau.
snauwaert@skynet.be. Gelieve na betaling uw inschrijving te 
willen mededelen, alsook plaats van opstap.

Zaterdag 4 september om 8 u
Vertrek parking Geologisch Instituut S8, Krijgslaan 281, Gent
Prijs: € 55 p.p. te storten op rek. 466-5561799-24 van 
KVIV WVl met vermelding ‘20100904’. 
De betaling geldt als inschrijving. Deelnemers: maximum 50.
’s Middags: Picknick meebrengen. ’s Avonds: Etentje in de 
prijs inbegrepen (drank nog te betalen).

Mountainbiken in Zuid Oost-Vlaanderen
Zaterdag 18 september om 13.30 u
Stilaan wordt het een traditie: de AIG die per mountainbike de 
zuidelijke regionen van onze Oost-Vlaamse provincie verkent. 

stippen dus alvast de derde zaterdag van september aan in de agenda.
Het hoeft niet meer gezegd dat we het sportieve aan het 
aangename knopen. De geoefenden onder ons stormen de 
heuvels op (en af), de meer gematigden doen dit iets rustiger. 
Uiteraard wordt er ook tijd voorzien voor het nuttigen van een 

biertjes) en een babbel.
Graag bij inschrijving uw e-mail adres vermelden, zodat we 
verdere afspraken kunnen meedelen.

Zaterdag 18 september om 13.30 u
Ergens in het heuvelige zuiden van onze provincie  
(preciese startplaats wordt nog meegedeeld)
Prijs: € €

te storten op rek. 000-1709173-33 van AIG O.Vl. met 
vermelding ‘18092010’.

Geleid bezoek Coup de Ville – Het Chambres d’Amis van de 
21ste eeuw
Zaterdag 2 oktober om 14.30 u
K VIV Oost-Vlaanderen
Geleid bezoek aan deze tentoonstelling en stadsfestival met 
hedendaagse kunst die, zoals de titel suggereert, een artistieke 
bezetting van de stad inhoudt. Geïnspireerd op het ‘Chambres 
d’Amis’ uit 1986 in Gent staan curatoren Jan Hoet en Stef Van 
Bellingen borg voor dit evenement, waar een 50 tal kunstenaars 
op een 30 tal diverse privé en openbare locaties in het hart van 

creëerden. De Grote Markt wordt bijkomend getransformeerd 
tot een kunstenaarsdorp.
Na ons geleid basisbezoek (duur 2 u) is het natuurlijk mogelijk 
om zelf nog andere niet bezochte locaties te gaan bekijken.

Zaterdag 2 oktober om 14.30 u
Knaptandstraat 44, Sint-Niklaas
Prijs: € 10 p.p. te storten op rek. 447-0063091-63 van 
K VIV OVl. met vermelding : “20101002 “.  
Uiterste inschrijfdatum: 19/09/2010!

Info en inschrijvingen
www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen



Café Plateau: BBQ after work

Na vier edities Café Plateau 
(Lounge after work) met bar 
en stemmige verlichting ín de 
hall van het Plateaugebouw, 
was de formule schijnbaar 
wat uitgedoofd. De opkomst 
op de laatste editie was wat 
mager geweest, er was het 
verplichte vroege sluitingsuur, 
de hall gezellig maken was 
dan wel meermaals gelukt, ze gezellig warm krijgen was minder 

tijdje met twijfels, ondanks het feit dat het concept om de jong 
afgestudeerden op geregelde tijdstippen nog eens samen te 
brengen best op prijs gesteld werd door de aanwezigen. Nu er 
sinds dit jaar een verbod kwam op het serveren van alcohol in 
die Plateau, werd het inderdaad tijd om het over een andere boeg 
te gooien.

Een locatie vonden we in Het Parlement. Het café in de Sint-
Pietersnieuwstraat deed de voorbije jaren (onder verschillende 
namen) meermaals dienst als stamcafé van de VTK, dus we 
konden er vrij zeker van zijn dat de jong afgestudeerden hun 
weg zouden vinden. En aangezien de locatie erop voorzien was, 
hebben we er meteen ook een barbecue van gemaakt, het was 
tenslotte een lustrum editie. 

Sponsoring van Alcatel Lucent, Alten, Daikin, DEME en Umicore 
kon er dan wel voor zorgen dat we een zeer democratische prijs 
konden aanbieden, maar een barbecue organiseren in mei, houdt 
natuurlijk altijd een risicootje in. Inderdaad, 7 mei bleek niet de 
zonnigste of warmste dag van de maand te zijn, maar het regende 
niet en er was plaats binnen om op temperatuur te komen. Meer 
dan honderd ingenieurs en ingenieurs-in-spe hadden zich vooraf 
ingeschreven, wat in ieder geval onze verwachtingen ruimschoots 
overtrof. 

Het frisse weer kon maar weinigen iets deren, het vlees en het 
ruime groentenbuffet smaakten, er werd enthousiast bijgepraat 
en later op de avond kwamen nog meer ir’s het café vullen. 
Kortom, een zeer geslaagde editie, vatbaar voor herhaling. En 
toegegeven, de titel Café Plateau gebruiken voor een barbecue 
buiten het Plateaugebouw was niet erg logisch, maar nu weet u 
tenminste waarom dat zo was.

Foto’s: http://picasaweb.google.com/102881107758670149760/
CPBBQAW7Mei2010?authkey=Gv1sRgCLCVlJiRj5_LoQE

De Jozef Plateauprijs 2010
Op 26 mei jl. had in het laboratorium Magnel van UGent, de 
voorstelling plaats van de werken, die ingediend werden in het 
kader van de Jozef Plateauprijs 2010. Alle werken betroffen 
eindejaars werken van afgestudeerde ingenieurs in 2009. 
Deze werken hadden zich aangemeld :
1.  “Ontwikkeling van een experimentele druksensor door middel 

van optische feedback in een VCSEL” door Deben Lamon
2.  “Coöperatieve draadloze communicatie” door Nico Aerts en 

Iancu Avram
3.  “Onderzoek naar de lasbaarheid van pijpleidingstaal met 

behulp van het FRIEX-proces” door Matthias Verstraete en 
Antony Zegers

4.  “Geheugenparallellisme exploiteren via dynamische optima-
lisatie” door Frederick Ryckbosch. 

Elke auteur of team van auteurs 
kreeg de gelegenheid om gedu-
ren de 15 minuten het eindejaars-
werk voor te stellen. Het 
was bijzonder opvallend hoe 
kwaliteitsvol de presentaties 
waren van deze jonge ingenieurs 
en dit werd door het aanwezige 
publiek ook ten zeerste geappre-
cieerd. Na de voorstelling door 
de laureaten, trok de jury zich 
terug voor de beraadslaging, en 
intussen werd het publiek onder-

houden door een voordracht van Prof. Willy Verstraete, oud-
voorzitter van de KVIV over “Een nieuwe watertechnologie in de 
grootsteden van de toekomst”.
Met de werken zeer uiteenlopend van aard, was het voor de jury 
een opgave om de winnaar aan te duiden. En winnaar werd het 
werk over de lasbaarheid van pijpleidingstaal, met volgende 
motivering van de jury: “Het werk munt uit door de omvang en 
de diepgang van het onderzoek, en heeft een multidisciplinair 
karakter. Het maakte goed gebruik van de methode van de 
optimale proefopzet, en het bereikte praktische resultaten met 
antwoorden op concrete problemen. 

Met felicitaties aan het adres van alle laureaten en gelukwensen 
aan de winnaar werd de avond besloten met een receptie, 
waarop het publiek zich kon onderhouden met alle laureaten 
en bijkomende informatie kon krijgen over hun werk en hun 
ambities.

Prof. Willy Verstraete

Van links naar rechts: promotor prof. Wim De Waele, Matthias Verstraete en 
Antony Zegers, begeleider mr. Dominique Delbaere/Denys.



SECO – Uitschrijving prijzen
Gustave Magnel prijs periode 2006-2010
De Gustave Magnel prijs werd ingesteld met het doel 
het toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband 
met de bouw aan te moedigen. Hij is opengesteld voor 
vorsers verbonden aan Universiteiten, Militaire Scholen, 
Onderzoekscentra of grote Openbare Besturen van de 
lidstaten van de Europese Unie.
De werken die voor de toekenning van de prijs ingestuurd 
worden, moeten, wat de bouwkunde betreft, een 
oorspronkelijk en onuitgegeven karakter inhouden, in 
overeenstemming zijn met de activiteiten van het ‘Technisch 
Controlebureau voor het Bouwwezen Seco (www.seco.be) 
en praktische toepassingen mogelijk maken. Zij moeten 
het werk zijn van één vorser. Seco oefent de controle uit 
op bouwwerken, waarbij gelet wordt op de toepassing van 
de gebruikelijke regels van stabiliteit en duurzaamheid in 
het ontwerp en de uitvoering van gebouwen en werken van 
burgerlijke bouwkunde.
De prijs bedraagt 10.000 EUR.
De studies mogen in het Nederlands, het Frans, of het Engels 
opgesteld zijn en moeten vóór vrijdag 1 oktober 2010 aan 
Seco, Aarlenstraat 53 te Brussel, België, overgemaakt 
worden.
De prijs zal uitgereikt worden op 9 juni 2011.

Prijs voor grondmechanica Jacques Verdeyen 
periode 2006-2010
De Prijs voor Grondmechanica Jacques Verdeyen werd 
ingesteld met als doel het wetenschappelijk onderzoek op dit 
gebied aan te moedigen: voor de periode 2006-2010 wordt 
hij opengesteld voor vorsers van Belgische nationaliteit.
De werken die voor de toekenning van de prijs ingestuurd 
worden, mogen het werk zijn van één vorser of de vrucht 
van de samenwerking van meerdere. Ze moeten betrekking 
hebben op problemen in verband met grondmechanica en 
een oorspronkelijk en grensverleggend karakter inhouden. 
Ze moeten praktisch toepasselijk zijn op de werkzaamheden 
van het Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen 
Seco (www.seco.be), dat de technische controle op 
bouwwerken uitoefent waarbij gelet wordt op de toepassing 
van de gebruikelijke regels van stabiliteit, duurzaamheid en 
veiligheid in de opvatting en de uitvoering van gebouwen 
en werken van burgerlijke bouwkunde.
De prijs bedraagt 7.500 EUR.
De studies mogen in het Nederlands of het Frans 
opgesteld zijn en moeten vóór vrijdag 1 oktober 2010 
aan Seco, Aarlenstraat 53 te Brussel, België, overgemaakt 
worden. De vorser mag op die datum de leeftijd van 
40 jaar niet bereikt hebben. Elke inzending moet 
vergezeld zijn van een toelichting waarin de kandidaat 
de redenen aangeeft waarvoor, volgens hem, aan deze 
overeenkomstigheidsvoorwaarden wordt voldaan.
De prijs zal uitgereikt worden op 9 juni 2011.
Reglementen zijn te bekomen bij SECO.

Beste AIG-leden, Alumni,

Voor het 88ste jaar staat VTK klaar om zijn leden, de studenten 
burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, te 
verwennen met een grote variëteit aan activiteiten. Het nieuwe 
praesidium staat te trappelen van ongeduld om de prima 
reputatie van VTK Gent op organisatorisch, cultureel, feestelijk 
en sportief vlak hoog te houden om zo onze 1800 leden terug 
een spetterend jaar te bezorgen.
Bovendien hecht VTK ook veel belang aan de relaties met de 
alumni in het algemeen en het AIG in het bijzonder. Via AIG-
nieuws wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten die 
u als alumni kunnen interesseren. De traditionele VTK-quiz en 
-show zullen wellicht velen onder u kunnen boeien, het galabal 
(met receptie) staat steeds garant voor een stijlvol avondje 
uit, de stagefair en jobfair brengen uw bedrijf in contact met 
afstuderende ingenieurs en voor zij die moeite hebben om het 
studentenleven achter zich te laten (niet meer dan terecht...) zijn 
er ook nog steeds enkele cantussen en fuiven.

U hoort het, we laten ook onze ex-leden niet in de kou staan, en 
bieden u onder de vorm van het erelidmaatschap een uitstekende 
manier om maximaal van onze activiteiten te genieten. Het 
erelidmaatschap omvat de volgende voordelen:

 een gepersonaliseerde lidkaart
 gepersonaliseerde webpagina en vermelding in het 
Galabalcivielke
 thuisbezorging (in België) van de 5 edities van ‘t Civielke + 
het Galabalcivielke
 gratis consumptie, iedere maandagavond in ‘Het Parlement’
 gratis toegang tot de VTK Openingsfuif
 gratis toegang tot de VTK Lentefuif
 gratis toegang tot de VTK Show
 gratis toegang tot het Galabal der Ingenieurs (inclusief 
receptie)
gratis toegang tot de oude-rolderscantus
gratis consumptie op de alumnigoliarde in ‘Het Parlement’

Hoe van dit rijkelijke aanbod genieten? U schrijft eenvoudigweg 
de ronde som van € 30 over op rekeningnummer 733-0026947-11 
met als vermelding “ERELID + naam + voornaam + adres + 
e-mail”. Om Civielkes in het buitenland te bezorgen zien wij ons 
verplicht een extra toeslag te vragen. Onze secretaris houdt u 
bovendien op de hoogte van onze activiteiten en staat open voor 
al uw vragen (secretaris@vtk.ugent.be).

Erelid of niet, we hopen u sowieso te mogen verwelkomen op 
één van onze activiteiten zodat u met de glimlach ook even kan 
terugblikken op uw heerlijke studententijd.

Arne & Yumi
Praeses & Vice 2010-2011



Terug naar de Plateau: 175 jaar ingenieurs
De Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent viert het 175-jarig bestaan van de ingenieursopleiding en 
nodigt i.s.m. het AIG zijn alumni uit op 11 september 2010. Het programma bestaat uit een nostalgisch lesmoment met 
professoren emeriti, alsook een venster op de toekomst met twee eminente gastprekers rond de rol van de ingenieur in de 
maatschappij van morgen.
Programma:

14.30 u: Verwelkoming door de decaan
15.00 u:  Nostalgische lesnamiddag met o.a. professoren emeriti D. Vandepitte, H. Somerling, R. De Caluwe,

A. Van Cauwenberghe, F. Kuliasko, I. Bruyland, G. Froment, …
  Parallelle sessie georganiseerd door en voor jong-alumni met o.a. professoren B. Verschaffel, M.-F. Reyniers, 

Y. Houbaert, ...
 Alternatief programma voor de partners:

prof. Pieter Uyttenhove

17.15 u: Avondprogramma: Visie naar de toekomst

ir. Marc Stordiau (Voormalig CEO van DEME, Lid van de Raden van Bestuur van DEME en GIMV)

Across Technology)

19.00 u tot 21.00 u: Receptie in lobby Ufo

(Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie) en VLK (bio-
ingenieurswetenschappen) door in 12u tijd maar liefst 902 
ronden te lopen op het Sint-Pietersplein. Daarmee hadden ze een 
ruime voorsprong op de tweede (866 ronden) en verlengden ze 
hun zegereeks tot 3 overwinningen op rij. 
Na twee nederlagen waren de studenten lichamelijke opvoeding 
enorm gemotiveerd om terug met de overwinning aanknopen, 
maar opnieuw bleken de burgerlijk ingenieurs ongenaakbaar.
- Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell 2010
Winnaar: dr. ir. Nele Noels, onderzoeker aan de vakgroep 
Telecommunicatie en Informativerwerking heeft met haar docto-
raatsproefschrift ‘Synchronization in Digital Communication 
Systems: Performance Bounds and Practical Algorithms’ 
(promotoren M. Moeneclaey en H. Steendam).
- International Young Engineer Contribution Award
Op 5 mei werd aan dr. ir. Robby Caspeele de ‘International 
Young Engineer Contribution Award’ uitgereikt voor zijn paper 

strength  from a limited number of samples’ (co-auteur Luc 

‘Codes in Structural Engineering: developments and needs for 
international practice’. Dr. ir. Robby Caspeele is als onderzoeker 
verbonden aan de vakgroep Bouwkundige Constructies van de 
faculteit Ingenieurswetenschappen.

Onderscheiden
- KVIV Ingenieursprijzen
Ir. Charlotte Debbaut, alumnus burgerlijk ingenieur biomedische 
ingenieurstechnieken, is 2de geworden bij de uitreiking van de 
KVIV Ingenieursprijzen voor het artikel “Levertransplantatie: 
de race naar betere bewaring van donorlevers”, op basis van 
haar afstudeerwerk “3D-reconstructie en modellering van 
de bloedcirculatie in de natuurlijke humane lever” onder het 
promotorschap van prof. P.Segers en prof. D. Monbaliu. Ir. 
Charlotte Debbaut deelt de 2de plaats met ir. Vincent Ginis 
(VUB). De 1ste prijs werd weggekaapt door ir. Véronique Peiffer 
(KULeuven) voor haar afstudeerwerk “Hybride modellering van 
angiogenese tijdens botbreukheling” (promotoren: prof. Dirk 
Vandepitte en prof. Hans Van Oosterwyck). Mieke De Schepper, 
ook alumnus van de faculteit Ingenieurswetenschappen (burgerlijk 
ingenieurarchitect) was één van de laureaten met haar werk 
“Volledig recycleerbaar beton voor een meer milieuvriendelijke 
bouwsector” (prom. prof. N. De Belie). De Koninklijke Vlaamse 
Ingenieursvereniging (KVIV) bekroont jaarlijks de beste 
eindwerken van pas afgestudeerde burgerlijk en bio-ingenieurs. 
- VTK wint twaalfurenloop
De studentenvereniging van de burgerlijk ingenieurs en 
burgerlijk ingenieur-architecten (Vlaams Technische Kring, 
VTK) heeft de 12-urenloop gewonnen. Ze versloegen HILOK 



UGent-studenten geselecteerd voor Solar Decathlon-wedstrijd 
Een team studenten van de UGent is geselecteerd om deel te 
nemen aan de prestigieuze US DOE Solar Decathlon-wedstrijd 
in 2011. Met de wedstrijd daagt het US Department of Energy 
onderzoeksinstellingen uit om een woning op zonne-energie 
te ontwerpen en te bouwen. De woning moet zo aantrekkelijk, 
kosteneffectief en energie-ef ciënt mogelijk zijn. Wereldwijd zijn 
20 teams geselecteerd. Team Belgium: Ghent University is het 
enige Europese team dat de selectie haalde. Op 21 en 22 mei 
2010 namen de geselecteerde studenten in Washington DC deel 
aan een workshop ter voorbereiding van de wedstrijd. 

E-CUBE 
Voor de wedstrijd ontwikkelde het UGent-team de zogenaamde 
E-cube. Deze woning, die als doe-het-zelf-bouwpakket is 
ontworpen, heeft enkel de zon nodig als energieleverancier. De 
E-cube bestaat uit een startpakket dat naar believen geüpgraded 
kan worden. Op die manier kunnen bewoners een volledig 
gepersonaliseerde woning samenstellen en de bouwkosten 
spreiden. Verder zorgt ook de energiezuinigheid van de woning 
op basis van de passiefhuisprincipes er mee voor dat het geheel 
betaalbaar blijft. De prijs is immers een criterium dat bij deze 
editie van de wedstrijd voor het eerst mee in acht wordt genomen. 
Andere criteria zijn onder meer architectuur en comfort. In totaal 
scoort de jury de ontwerpen op tien disciplines, wat de wedstrijd 
zijn naam Solar Decathlon opleverde. 

HET TEAM 
Het project ging aan de UGent van start als masterproefonderwerp 
bij de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen. Promotoren zijn prof. S. Van 
Dessel en prof. A. Janssens. Het Core-team bestaat uit de vier 
laatstejaarsstudenten en werd in het voorjaar van 2010 voor de 
tweede selectieronde uitgebreid met een Seed-team uit de eerste 
Master. Daarnaast zullen de volgende weken en maanden nog 
een aantal studenten en profesoren met diverse achtergronden 
en specialiteiten het team vervolledigen. 
In de volgende fase zal het team het ontwerp verder uitwerken 
en op zoek gaan naar bijkomende sponsors. Deze zoektocht 
naar sponsoring van o.a. bouwmaterialen, huishoudtoestellen 
en technische apparatuur is een essentieel onderdeel van de 
wedstrijd, en is noodzakelijk aangezien de gehele woning zelf 

voor meer informatie terecht op de website of bij de PR-
verantwoordelijke. De woning wordt uiteindelijk in het najaar 
van 2011 naar de VS verscheept. 

SOLAR DECATHLON 
De wedstrijd wordt sinds 2002 tweejaarlijks georganiseerd door 
de US Department of Energy. Het sluitstuk van deze editie vindt 
plaats in het najaar van 2011. De woningen worden dan opgesteld 
op de Mall in Washington DC waar ze getest worden en gedurende 
een tiental dagen opengesteld zijn voor het brede publiek.

Info 
Emelie Demasure, PR & Sponsoringsverantwoordelijke  

 

UGent investeert in toponderzoek
Begin april nam het Bestuurscollege van de UGent een beslissing 
over de vijf onderzoeksdomeinen waarin ze extra wil investeren. 
Binnen de universiteit is al een stevige basis opgebouwd rond 
deze thema’s, er is een sterk groeipotentieel aanwezig en de 
UGent wil op wereldniveau een strategische  rol spelen bij de 
verdere ontwikkelingen binnen de vijf domeinen. Gezien de 
toenemende competitie in het hoger onderwijs wil de UGent 
niet alleen het kwaliteitsstreven binnen de hele instelling scherp 
stellen, maar ook in een beperkt aantal onderzoeksdomeinen hét 
referentiepunt van Europa worden.

INTERDISCIPLINAIR

Hoewel het wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren 
steeds meer gespecialiseerd is geworden, zwemt de UGent 
stroomopwaarts door de samenwerking tussen verschillende 
disciplines aan te moedigen. “Interdisciplinariteit is immers 
de toekomst van de wetenschap”, voorspelt rector Van 
Cauwenberge. “Er is zoveel kennis aanwezig die onvoldoende 
kan doorbreken. Door synergieën te creëren tussen verschillende 
invalshoeken zorg je ervoor dat 1 plus 1 méér is dan 2.” De 
doorbraak in biotechnologie bijvoorbeeld, waarin de UGent 
een pioniersrol heeft vervuld, is ontstaan doordat biologen, 
geneticaspecialisten, fysiologen en ingenieurs met elkaar 
gingen samenwerken rond één probleem. “Wij willen nu een 
tweede golf van vernieuwing voorbereiden door onderzoekers 
samen  te brengen die elkaar vanuit hun eigen invalshoeken 
uitdagen en inspireren.”

DE SPEERPUNTEN

De UGent brengt diverse wetenschappers uit een brede 
waaier van disciplines samen rond volgende thema’s: Nano- 
en biofotonica (woordvoerder consortium: prof. R. Baets, 
UGent-FirW), Biotechnologie voor een duurzame economie 

en immuniteit (woordvoerder consortium: prof. B. Lambrecht), 
Neurowetenschappen (woordvoerder consortium: prof. W. Fias), 
Bio-informatica (woordvoerder consortium: prof. Y. Van de Peer)
Binnen deze domeinen hebben in totaal een 50-tal UGent-
onderzoekers het engagement aangegaan om intensief samen te 
werken, beloftevolle specialisten aan te trekken en binnen vijf 
jaar aan de wereldtop te staan. Elk van deze vijf groepen krijgt 
zo’n 2,5 miljoen euro om dit waar te maken. De universiteit 
zal 25 extra professorenplaatsen creëren om de aanwezige 
expertise te versterken met nieuwe onderzoekers uit binnen- en 
buitenland. 

Bovendien zullen een aantal van deze domeinen een antwoord 
zoeken op maatschappelijke vraagstukken die de volgende 
decennia steeds belangrijker zullen worden, zoals energie, 
duurzaamheid, en vergrijzing. De UGent verwacht dat deze 
extra investering in toponderzoek ook een spill-over effect zal 
hebben op het onderwijsaanbod. De vraag naar gespecialiseerde 
opleidingen is groot, en ook internationaal wordt steeds 
meer gekeken naar Vlaanderen als regio met onderwijs van 
hoge kwaliteit. De universiteit denkt daarbij vooral aan 
opleidingen binnen haar Doctoral Schools en gespecialiseerde 
masteropleidingen. 



UNIVERSITEIT
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Postacademische opleidingen

Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Verwerf het door Vlarem II vereiste getuigschrift via afstandsleren op eigen computer. 
Starten met de opleiding kan op elk moment. 

Fire Safety Engineering: Constructieve aspecten – de Eurocodes
Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van gebouwen bij brand en in het praktisch gebruik van de 
Europese normen.
Deze opleiding start op 13 september 2010.

Food packaging
Na het volgen van deze Engelstalige opleiding zullen de deelnemers een beter zicht hebben op de manier waarop verpakking en 
verpakkingstechnieken de kwaliteit van levensmiddelen beïnvloeden.
Deze opleiding start op 21 oktober 2010. 

Expertisetechnieken
In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier behandeld. 
De mogelijkheid bestaat om deze opleiding via streaming video te volgen!
Deze opleiding start op 9 november 2010.

Materiaalkennis
Deze opleiding verschaft onder andere inzicht in de karakteristieken van de verschillende materiaalklassen.
Deze opleiding start in het najaar 2010.

Energietechniek in gebouwen
Deze opleiding heeft tot doel de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samen te 
brengen, zodat de deelnemers inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie 
van gebouwen.
Deze opleiding start in het najaar 2010.

Geplande opleidingen 2011:
Schadediagnose en herstelling van beton

Glass, window and façade engineering
ICT networking and security
Kunststoffen
New trends in optical microscopy

Tenzij anders vermeld, worden de lessen gegeven in de leszalen van het IVPV, Technologiepark, Zwijnaarde.

Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.

Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
ivpv@ugent.be www.ivpv.ugent.be

Met droefheid melden we het overlijden van 
professor Luc Boullart, directeur van het IVPV, 

met wie AIG jarenlang een aangename en goede samenwerking had.



AGENDA 2010
 
 Activiteit Afdeling Soort Waar Datum Uur

JUNI
 Bowling AIG-VTK AIG Activiteiten sociaal Gent dinsdag 29/06 20.00 u

JULI
 In volle vaart met de kano de AIG Activiteiten sociaal Gent zaterdag 17/07 18.45 u 
 Gentse Feesten in K VIV O.VL.

 Wandeling: Gent onder de grond K VIV O.VL. sociaal Gent vrijdag 23/07 14.00 u 
  AIG Activiteiten

SEPTEMBER
 Saint-Amand-les-Eaux K VIV W.VL. uitstap Frans zaterdag 04/09 8.00 u 
 en Le Quesnoy AIG i.s.m. Alumni UGent  Henegouwen

 Terug naar de Plateau: FirW  viering Gent zaterdag 11/09 14.00 u 
 175 jaar ingenieurs 

 Mountainbike AIG Activiteiten sociaal Vlaamse zaterdag 18/09 13.30 u 
  K VIV O.VL.  Ardennen

OKTOBER
 Coup de Ville K VIV O.VL. bezoek Sint-Niklaas zaterdag 02/10 14.30 u 
 Chambres d’Amis van de 21e eeuw AIG Activiteiten  

 Sint-Salvatorskathedraal en orgel AIG Activiteiten bezoek Brugge donderdag 07/10 
  K VIV W.VL.

 Complementaire Competenties K VIV O.VL. i.s.m. Jong AIG thema-avond Gent donderdag 14/09 
 van de Ingenieur K VIV Loma en K VIV Jongeren  

 Design Museum  K VIV O.VL. bezoek Gent zondag 24/09 
  AIG Activiteiten

NOVEMBER
 Sinterklaasfeest K VIV O.VL. bezoek Sint Gent zondag 21/11

 Tuupe tegoare AIG Activiteiten sociaal Gent vrijdag 26/11 
  K VIV O.VL.

DECEMBER
 Update@Campus AIG cursus Gent donderdag 02/12 

 AZ Maria Middelares K VIV O.VL. bezoek Gent woensdag 08/12 
  AIG Activiteiten 
 

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage: 2.950 ex.

Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn

aig@kviv.be www.mijn-aig.be

Openingsuren kantoor: alle dagen van 9-12 uur – 13-16 uur – gesloten op woensdag en op vrijdagnamiddag


