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Beste collega ingenieur,

In dit AIG Nieuws geven we jullie graag een overzicht van recente nieuwtjes aan jullie faculteit en acti-
viteiten georganiseerd door jullie alumnivereniging. Zoals jullie merken wordt er volop gewerkt aan een 
nieuwe lay-out van dit AIG nieuws. De innovaties in lay-out worden in de volgende edities doorgetrokken, 
met dank aan onze werkgroep communicatie. 

Het jaar is gestart met twee voltreffers: de nieuwjaarshappening voor ingenieurs met optreden door Scala 
zorgde voor een vol Ufo auditorium en ‘Plateau speelt Opera’ bracht een uniek opera-gala, speciaal voor 
ingenieurs afgestudeerd aan onze faculteit, in een volledig volgeboekt Gents operagebouw.

Zoals jullie weten organiseren we jaarlijks het TechBoost! event om jullie een technische boost te geven 
over een actueel aantrekkelijk thema en innovaties van onze faculteit voor te stellen.

TechBoost! 2016 gaat door op donderdag 21 april 2016 met als thema “Innovaties in de waterbouwkunde: ontdek hoe ingenieurs zorgen 
voor bescherming tegen zeespiegelstijging, omzetting van blauwe energie en nog veel meer!”. Er is een veelbelovend voorprogramma 
in de Aula, een les door Prof. Peter Troch in het Plateaugebouw, gevolgd door een mooie netwerkreceptie met interessante demo’s in 
het Ufo. Bij de vorige editie van TechBoost! werd er voor een verrassing voor de deelnemers gezorgd (tip: bekijk nog eens de foto’s van 
vorige TechBoost!). Kom zelf ontdekken of er dit jaar ook een verrassing is!

Eind mei vindt ook een interessant werfbezoek plaats aan het momenteel grootste bouwkundige project in ons land: de ontsluiting van 
de haven van Zeebrugge met de aanleg van de nieuwe A11-snelweg tussen Zeebrugge en Brugge.

Intussen is de renovatie van de voorgevel van het Plateaugebouw in de laatste fase beland en voltooiing nadert: deelname aan 
TechBoost! is een goede gelegenheid om in primeur de volledig gerenoveerde voorgevel te bewonderen. U komt toch ook? 

Filip De Turck
Ondervoorzitter AIG

editoriaal
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TechBoost! 2016: "Boost uw technische kennis door een les  
van een topexpert over een actueel relevant thema"

Willen jullie nog eens genieten van een super-interessante les in een groot auditorium? De volledig gerenoveerde voorgevel van het 
Plateaugebouw bewonderen? En daarna een mooie netwerkreceptie met veel interessante demo’s? Dan nodigen we jullie graag uit voor 
TechBoost! 

Door de recente zeespiegelstijging en het potentieel van ‘blauwe energie’ is er veel interesse in innovatief onderzoek rond het ontwerp 
van beschermende dijken, beheer van overstromingsrisico’s langs rivieren en kust, en recente evoluties in de kustwaterbouwkunde. 
Bovendien behoren we als Vlaamse regio tot de wereldtop in het domein van ‘landwinning’ en is onze faculteit wereldwijd gekend voor 
waterbouwkundig onderzoek.Het thema van TechBoost! op 21 april 2016 luidt dan ook “Innovaties in de waterbouwkunde”!

Vanaf 19u30 geeft Prof. Peter Troch de TechBoost! les van anderhalf uur in het Plateaugebouw. Volgende elementen komen o.a. aan 
bod: 
 » We kennen ze van onze strandwandelingen, maar hoe ontstaan die golven, en hoe planten ze zich voort? Hoe kunnen we de verschillende 
soorten watergolven wiskundig beschrijven?

 » Hoe werken de klassieke waterbouwkundige constructies? Welke zijn de actuele en toekomstige ontwerptrends, specifiek om de 
impact van de urgente zeespiegelstijging efficiënt op te vangen?

 » Bouwen we straks dijken zo hoog als onze appartementsblokken? Hoe werkt het opspuiten van eilanden in volle zee?  
 » We plaatsen intussen windmolens in volle zee, maar is dat de enige manier waarop we duurzame energie uit de zee kunnen halen? Op 
welke wijze kan de waterbouwkundig ingenieur golfenergie optimaal oogsten?

Er is ook een voorprogramma vanaf 16u00 in de Aula van UGent, waarbij 4 expert-sprekers (Prof. Marc Vantorre, Prof. Tom De Mulder, 
Prof. Andreas Kortenhaus en dr. Jeroen De Maeyer) elk een aspect van het thema belichten. Na het voorprogramma wordt een korte 
boottocht georganiseerd om de deelnemers via de Schelde in Gentse binnenstad naar de aanlegsteiger Vooruit/Technicum te brengen.

Na de TechBoost!-les ’s avonds kan u de golf aan interessante informatie doorspoelen tijdens de netwerkreceptie in het Ufo met cava, 
sandwiches, hapjes en streekbieren. Tevens worden dan verschillende recente innovaties en experimentele opstellingen getoond en 
wordt de meest recente onderzoeks- en testinfrastructuur voorgesteld.
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UGent-studenten Campus Kortrijk overheersen finale van 
Battle of Talents

Studenten uit het 4e jaar Industrieel Ontwerpen van de UGent 
Campus Kortrijk vielen woensdagavond opmerkelijk in de prijzen 
bij de finale van online talentenwedstrijd Battle of Talents. 

De eerste prijs ging naar Willem Vercruysse, Gilles Missiaen, 
Ward De Doncker and Pieter Dondeyne van het team Five to 
Noon met het product OORI, een ecologisch verpakkingsconcept 
voor mensen die bewust shoppen bij verpakkingsloze winkels en 
ver daarbuiten. De verpakking is herbruikbaar en gemaakt van 
gecontroleerd afvalmateriaal van lokale industrieën. Hiermee 
wint Five to Noon een prijzenpakket ter waarde van €15.000. Five 
to Noon ging ook met de publieksprijs aan de haal.

De tweede plaats was voor het team GH²OAT met Robbe De 
Clerck, Senne Van den Broeck en Jeremi Vanderstichele. GH²OAT 
is een sociaal project met het doel om binnen een context van 
micro-economie waterdraagtassen voor geiten te ontwikkelen 
voor specifieke Afrikaanse landen, zoals Burkina Faso. De 
studenten wonnen met hun project €5.000.

De derde plaats was voor team Nestling. Hun sociaal project steunt 
families om zelf hun systeem voor kinderopvang te organiseren 
met behulp van online- en offline tools. Het team van Pauline 
Delaere, Francis Foubert, Niels Kinds en Arnout Debyser werkte 
hiervoor samen met #DeStuyverij, Kortrijk. Zij wonnen hiermee 
€2.500.

Masterstudenten burgerlijk ingenieur bouwkunde bouwen 
futuristisch ijspaviljoen in Finland

De studenten bouwden in januari in Finland een paviljoen in 
gewapend ijs. Het project kaderde in een initiatief van de TU 
Eindhoven, waaraan meerdere universiteiten deelnamen. De 
buitendiameter van het paviljoen bedroeg 15 meter, de maximale 
hoogte bijna 5 meter.

Snelnieuws
11-02-2016:  Bouwkundig team ontvangt Recognition Award 

tijdens Harbin Snow Contest 2016
24-12-2015:  Faculteitsbibliotheek wint  

Belgische Architectuurprijs 2015
18-12-2015:  Professor Wim Van Paepegem werd verkozen tot 

Laureaat van de Academie
15-12-2015:  Samuel Rieder wint prijs Jonge Ondernemende 

Ingenieur van IE-net vzw

Plateau After Work Party@Delta 

Een ingenieur komt wel graag eens samen; of het nu voor de 
gezelligheid, voor het natje en het droogje of voor het netwerken 
is. Daarom organiseerde Jong AIG al enkele malen een After Work 
drink om iedereen die jong van geest is, daar de kans toe te geven.

Toen VTK dit academiejaar met een eigen stamcafé begon, was 
het dan ook zeer logisch dat de volgende After Work Party daar 
in samenwerking met VTK zou doorgaan. Op 12 februari voorzag 
AIG de bijna 100 aanwezige alumni van een gratis drankje (het 
eerste rondje was dus van ons).

Een supergezellige avond dus, en gezien het feit dat de meeste 
aanwezigen niet snel naar huis zijn gegaan, zal ik niet de enige 
zijn die er zo over dacht. Alvast een topper en voor zij die er niet 
bij konden zijn, zeker iets om volgend jaar naar uit te kijken.

Er leeft wat bij onze faculteit en AIG:
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Kinderuniversiteit ‘Hoe maak je het? Met een ingenieur!’

Op zondag 7 februari 2016 organiseerde de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur haar tweede kinderuniversiteit, dit keer 
op onze Campus Schoonmeersen, dichtbij het station Gent-Sint-Pieters. 9- tot 12-jarigen werden naar onze faculteit uitgenodigd voor 
een interessante kinderlezing, hands-on workshops en een plechtige proclamatie door decaan Rik Van de Walle. De organisatie gebeurde 
in samenspraak met de cel wetenschapscommunicatie van UGent. We waren blij meer dan 230 kinderen, vergezeld van ouders en 
grootouders, te verwelkomen! 

Prof. Ludwig Cardon van onze faculteit, gaf enthousiast een 
kinderlezing van 50 minuten aan de jonge deelnemers en leerde 
hen welke materialen en technieken gebruikt worden voor het 
maken van allerlei producten. 3D printing en het effect ervan 
op duurzaam materiaalgebruik kwam ook aan bod aan de hand 
van verschillende sprekende voorbeelden. Na een kleine pauze 
konden de kinderen zelf aan de slag in een workshop naar 
keuze van 50 minuten: er werden 14 workshops aangeboden 
door professoren en assistenten van onze drie campussen 
(zowel industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en 
burgerlijk ingenieur). Je kunt nalezen welke workshops werden 
aangeboden op http://www.kinderuniversiteit.be/event/hoe-
maak-je-het-met-een-ingenieur 

In parallel met het kinderprogramma, werd ook een interessant ouderprogramma aangeboden: een lezing rond creatief ontwerpen met 
materialen door Prof. Jan Detand, gevolgd door een lezing over efficiënte recyclage van kunststoffen door Prof. Kim Ragaert.

Vervolgens werd een plechtige proclamatie gehouden voor de kinderen en hun ouders: het auditorium zat afgeladen vol toen decaan 
Rik Van de Walle in toga de trotse kinderen proclameerde en hen een diploma van onze kinderuniversiteit overhandigde, onder de 
goedkeurende blikken van de aanwezige ouders en grootouders. Als afsluiter werd nog een ‘selfie’ genomen met de aanwezige kinderen 
en de decaan.

De volledige foto-reportage is beschikbaar op: http://www.beeldbank.ugent.be/fotoalbums/1447

We zijn alle collega’s zeer dankbaar voor hun bijdrage aan dit programma! 
De beslissing om een derde kinderuniversiteit te organiseren is reeds genomen, we houden jullie op de hoogte!
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Na enige tijd kreeg Prof. Sebastian 
Verhelst (onderzoeksgroep Ver-
voertechniek – Vakgroep Mecha-

nica van Stroming, Warmte en Verbran-
ding) het zo op zijn heupen dat hij een 
opiniestuk instuurde dat op Deredactie.be 
(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinie-
blog/opinie/1.2464406) verscheen. Daarin 
werd uitgelegd wat Volkswagen had mis-
peuterd. Alles wijst er nu op dat de con-
structeur lang volgehouden had dat het 
hen ging lukken om aan de Amerikaanse 
emissienormen betreffende de uitstoot van 
stikstofoxides (“NOx”) te voldoen, zonder 
beroep te moeten doen op de zogenaamde 
“diesel exhaust fluid” (vermarkt als “Ad-
Blue” in Europa). Dit goedje is een ureum-
oplossing die geïnjecteerd wordt in de uit-
laat. Samen met een speciale katalysator in 

de uitlaat zorgt dit voor de omzetting van 
gevormd NOx tot onschadelijk stikstofgas.

Het grote voordeel van deze technologie 
is haar effectiviteit: meer dan 90% van de 
NOx uitstoot wordt terug tot onschadelijk 
N2 gereduceerd. Ze vergt echter naast de 
brandstof een tweede vloeistof aan boord, 
injectie ervan in de uitlaat, en een bijhorend 
controlesysteem. Om de hoeveelheid 
benodigde vloeistofopslag te beperken, 
en te vermijden dat de voertuigeigenaar 
zelf het tankje moet bijvullen, heeft 
Volkswagen zoals ondertussen bekend 
drastische maatregelen genomen…

De hele geschiedenis rakelde ook weer 
het oud zeer rond de “cycluswaarde” op, 
meer bepaald: hoe slecht de normcijfers 

qua verbruik en emissies overeenkomen 
met de reële cijfers. De media herontdekte 
dit feit met veel verontwaardiging. 
De masterstudenten werktuigkunde-
elektrotechniek zijn hier al jaren van op 
de hoogte en weten dat er gewerkt werd 
aan een nieuwe cyclus die dichter bij 
de realiteit staat. De studenten waren 
ook al op de hoogte van het bestaan van 
de zogenaamde “cycle-beaters”. In een 
uitgebreid testprogramma waarvan de 
data door UGent werd verwerkt, werden 
voertuigen op zowel de Europese cyclus als 
de nieuwe cyclus en een “real world” cyclus 
bemeten. Daaruit bleek heel duidelijk dat 
de ene constructeur zeer rigoureus te werk 
gaat en een uitlaatgasbehandeling voorziet 
die goed werk levert ongeacht in welk punt 
de motor belast wordt. Dit terwijl er even 

Dieselgate 
en onze faculteit
In september 2015 kwam Volkswagen in opspraak met het uitstootschandaal dat snel 
de naam ‘Dieselgate’ toebedeeld kreeg. In de daaropvolgende weken werden we bijna 
dagelijks bestookt met boude stellingen over dieselmotoren, emissies, testcycli en 
dergelijke meer. In vele gevallen zonder veel kennis ter zake, of met duidelijke agenda.

Een geïnstrumenteerde turbo-benzinemotor 
in het labo, gebruikt voor onderzoek naar het 
potentieel van alcoholbrandstoffen

Prof. Sebastian Verhelst en de “omnivoormotor” van het labo (die reeds draaide op benzine, 
waterstof, methanol, ethanol, …)
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duidelijk ook constructeurs waren waarvan 
het voertuig mooi de emissiewaarden haalt 
binnen het gebied doorlopen gedurende de 
testcyclus, maar daarbuiten heel wat meer 
uitstoot. Perfect legaal, maar duidelijk 
een zeer strikte (dis-)respectering van het 
wettelijke kader dus. 

Dr. ir. Joachim Demuynck, alumnus van de 
onderzoeksgroep, stelde dit vast tijdens een 
stage bij de Association for Emissions Con-
trol by Catalyst (AECC), in het kader van 
zijn doctoraat. Na een periode als kalibra-
tie-ingenieur bij Toyota Motor Europe is hij 
nu opnieuw bij AECC terechtgekomen als 
Scientific Officer, waar hij de evoluties be-
treffende de wetgeving over “RDE” – real 
driving emissions – nauw opvolgt. 

Behalve het opvolgen van de emissiepro-
blematiek van motoren en voertuigen is 
de onderzoeksgroep vooral actief in het 
onderzoek naar methodes om het brand-
stofverbruik en de schadelijke uitstoot te 
verminderen. Dit gebeurt enerzijds door 
na te gaan wat aan de bestaande motoren, 
op de huidige brandstoffen, kan verbeterd 
worden. Dat is trouwens nog behoorlijk 
wat, in tegenstelling tot wat tegenstanders 
van de verbrandingsmotor ons willen la-
ten geloven. Dieselmotoren voor vracht-
wagens halen tot 44% piekrendement 
tegenwoordig, waarbij nieuwe concep-

ten in het labo al tot 57% piekrendement 
hebben gedemonstreerd. De onderzoeks-
groep heeft o.a. een hechte samenwerking 
met Anglo Belgian Corporation nv, de 
Gentse producent van middelsnellopen-
de dieselmotoren voor de scheepvaart, 
spoorwegtractie en elektrogeengroepen.  
De algemeen directeur is ir. Tim Berck-
moes, de technisch directeur ir. Lieven 
Vervaeke, beiden UGent alumni. De on-
derzoeksgroep ondersteunt de motoront-
wikkeling door diepgaande studie van het 
dieselinspuit- en verbrandingsproces, om 
tot een gepast compromis tussen verbruik 
en uitstoot te komen.

De hoofdbrok qua onderzoek betreft echter 
alternatieve brandstoffen: met de verbran-
dingsmotor op zich is niks verkeerd maar 
we moeten het gebruik van fossiele brand-
stoffen zoveel mogelijk vermijden willen 
we de stijging van de CO2 concentratie in 
de atmosfeer een halt toe roepen. De aan-
dacht gaat daarbij naar hernieuwbare en 
schaalbare brandstoffen, brandstoffen die 
op lange termijn duurzaam zijn én princi-
pieel in de reusachtige hoeveelheden kun-
nen geproduceerd worden die nodig zijn 
om de enorme voertuigvloot wereldwijd 
te kunnen voeden. Sinds enkele jaren fo-
cust de groep op methanol, het eenvoudig-
ste alcohol. Dit kan geproduceerd worden 
uit zowel biomassa als afval, uit fossiele 

brandstoffen of m.b.v. groene elektriciteit. 
Het werk binnen de onderzoeksgroep heeft 
ondertussen aangetoond dat methanol ook 
een zeer interessante motorbrandstof is. 
Met geoptimaliseerde motoren kunnen 
rendementen hoger dan die van dieselmo-
toren behaald worden, met emissies lager 
dan die van benzinemotoren, en met bete-
re prestaties op de koop toe. Methanol is 
bij uitstek geschikt als brandstof voor de 
nieuwe generatie van kleine turbomoto-
ren. Dr. ir. Jeroen Vancoillie was de eerste 
persoon binnen de groep die op het onder-
werp van methanolmotoren doctoreerde. 
Momenteel werkt hij in Japan bij Toyota, 
waar hij turbomotoren ontwerpt, om bin-
nenkort die activiteit te coördineren in het 
Europese onderzoekscentrum van Toyota, 
in Zaventem. Deze kleine turbo-opgela-
den benzinemotoren zijn aan een opmars 
bezig, en vormen een steeds aantrekkelij-
ker alternatief voor de alomtegenwoordige 
dieselmotor.

Tot slot een markant feit: in 2011 bouwde 
de onderzoeksgroep een Volkswagen die-
selmotor om naar werking op methanol. 
Resultaat: een hoger rendement, en NOx 
emissies die nauwelijks meetbaar waren 
omdat ze zo laag waren (zonder te sjoe-
melen…)! Daarmee wordt het motto van 
de onderzoeksgroep treffend geïllustreerd: 
“Keep the engine, change the fuel”!

De onderzoeksgroep Vervoertechniek, bij de “GUCCI” opstelling – de Ghent University Combustion Chamber I, waarin motorcondities kunnen 
nagebootst worden met volledige optische toegang tot de processen (inspuiting, menging, verbranding, emissievorming)
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POSTACADEMISCHE OPLEIDINGEN IN
ENGINEERING & BIO-ENGINEERING

INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT ANALYSIS

FINITE ELEMENT ANALYSIS (FEA) HAS BECOME ONE OF THE MOST POPULAR 
NUMERICAL TECHNIQUES DUE TO ITS APPLICABILITY TO A BROAD FIELD OF CON-
TINUUM MECHANICS AND MANY OTHER DISCIPLINES, ITS DIVERSITY, FLEXIBILITY, 
AND ABILITY TO PROVIDE APPROXIMATED NUMERICAL SOLUTIONS TO A WIDE 
RANGE OF ENGINEERING APPLICATIONS. 

THIS IS WHY FEA IS RECEIVING MUCH ATTENTION IN ACADEMIA AND 
INDUSTRIES. WITH THE ADVANCES OF COMPUTER TECHNOLOGY, FEA IS 
WIDELY USED BY MANY SCIENTISTS AND BECOMES VERY COMMON IN 
ENGINEERING COMMUNITIES. MECHANICAL AND CIVIL ENGINEERS ARE 
CONTINUOUSLY FACING COMPUTATIONAL PROBLEMS RELATED TO THEIR FIELD OF 
APPLICATIONS.

THIS THREE-DAY COURSE COVERS THE THEORETICAL BACKGROUND OF FEA 
AND PROVIDES THE OPPORTUNITY OF A FIRST EXPERIENCE WITH TWO VERY 
WELL-KNOWN FINITE ELEMENT COMMERCIAL PACKAGES, NAMELY ANSYS AND 
ABAQUS.

17, 18 AND 19 MAY 2016 

OPLEIDINGEN NAJAAR 2016

• ADDITIVE MANUFACTURING 
• EXPERTISETECHNIEKEN

• AANVULLENDE VORMING VOOR BODEMSANERINGSDESKUNDIGEN MODULE 1
• STATISTIEK IN HET BEDRIJFSLEVEN

• LAAGSPANNINGSINSTALLATIES: ONTWERP EN EXPLOITATIE 

AIG LEDEN GENIETEN 10% KORTING OP DE DEELNAMEPRIJS

Instituut voor Permanente Vorming van de Faculteit Ingenieurswetenschappen & 

Architectuur en de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 

09 264 55 82 | ivpv@ugent.be | www.ivpv.ugent.be
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Beste lezer,
De VTK heeft al erg lang een goede band met zijn alumni, en dus bijgevolg ook met AIG. 
Het doet altijd plezier om u, alumni, in grote getale aanwezig te zien op onze activiteiten.
Vandaar had ik u graag uitgenodigd op de volgende activiteiten:

VTK Show (23/03-24/03)
Ook dit jaar organiseert VTK een spetterende show vol humor, dans en muziek. Kom op woensdag 23 of donderdag 24 maart naar de 
theaterzaal Scala en bewonder de professoren en de studenten in een caricaturaal jasje. Op woensdag avond geniet je van een receptie 
na de show. Voor diegene die liever donderdag komen: er wordt alvast een afterparty voorzien in Delta. Het is de ideale gelegenheid om 
met de mede-alumni  de nostalgische momenten uit studententijd te herbeleven en tegelijk de jonge generatie te bewonderen. 

Parkpop (14/04)
Wat kan er gezelliger zijn dan een mini-festival in het Citadelpark tijdens de eerste warme dagen van het jaar? Op 14 april organiseert 
VTK een gratis festival Parkpop in het amphitheater van het Citadelpark. Op de line-up staan zowel bandjes van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur als professionele artiesten. Een echte aanrader!

12U-loop (21/04)
De echte sportliefhebbers nodigen wij graag uit op de befaamde 12U-loop waar 20 studentenkringen het tegen elkaar opnemen in de 
12 uur durende estafette. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, wordt de wedstrijd dit jaar georganiseerd aan de Yachtdreef, aan de 
Watersportbaan. VTK mocht al drie jaar op een rij de overwinning op zijn naam schrijven, dit jaar hopen we dat het niet anders zal 
worden. Kom mee supporteren voor de sportiefste kring van Gent!
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Op 16 december verzamelden zo’n 60 mensen aan Café Gruut voor 
een rondleiding op de werf van de Krook. Er was veel interesse 
van ingenieur-architecten, maar ook de bouwkundigen waren goed 
vertegenwoordigd. Er waren verschillende gidsen zodat iedereen 
kon aansluiten bij zijn interessegebied: de aannemer (Antwerpse 
Bouwwerken), de architect (Coussee-Goris), studiebureau technie-
ken (VK Engineering) en studiebureau stabiliteit (Mouton).

De technieken zitten typisch verwerkt in de verhoogde vloer. Op 
de bovenste verdieping werd geopteerd voor raatliggers om toch 
voldoende kanalen te integreren in het plafond.

De stalen kolommen hebben steeds dezelfde buitenafmetingen: 
de staaldikte wijzigt in functie van de benodigde draagkracht. 
Het staal wordt ook zichtbaar gelaten: er is enkel een laagje ver-
nis, zodat het materiaal volledig tot zijn recht komt.

Guy Mouton heeft meer uitleg gegeven voor de structurele aspec-
ten van het gebouw. Aangezien de stalen kolommen niet ingepakt 
of gecoat zijn om de brandweerstand te verhogen, bleek het geen 
sinecure om voldoende veiligheid in te bouwen. De kolommen 
zijn gevuld met beton, en in het staal zijn kleine gaatjes geboord 
om bij brand de expansie van vocht uit het beton toe te laten.

Beton, staal en glas. De drie basisingrediënten van de architec-
tuur. De scheepsbekisting in zichtbeton vereist uiteraard een goe-
de planning van de technieken. Even een leiding bij leggen met de 
slijpschijf is hier geen optie.

Om bij brand de structuur toch voldoende te beschermen is er 
actieve brandbeveiliging. Daarnaast zijn ook gordijnsystemen in-
gewerkt in het plafond die bij brand naar beneden komen om een 
rookvrije evacuatieweg te garanderen.

Aansluitend op het werfbezoek was er een degustatie bij Gruut. 
Het einde van een tijdperk, want drie dagen later is Gruut ver-
huisd naar de oude vismijn in het centrum. De degustatie werd 
ons aangeboden door VK Engineering.

De bijzondere eigen-
schap van Gruut is dat 
het zonder hop gebrou-
wen wordt, een erfenis 
van een middeleeuwse 
discussie tussen de 
Fransen en de Duitsers. 
Voor meer details daar-
over, en om te weten te 
komen wat Gruut te ma-
ken heeft met erotiek in 
de Renaissance, raden 
we u een bezoek aan!

Werfbezoek De Krook



Plateau speelt Opera
Op woensdag 17 februari 2016 was het zover: ‘Plateau speelt Opera’ in het 
Gentse operagebouw! Deze activiteit werd georganiseerd in navolging van 
het succesvolle ‘Plateau speelt Vooruit’ in het 100-jarige Vooruitgebouw 
in 2013. Het operagebouw is ontworpen en gebouwd door Louis Roelandt, 
die als professor met onze faculteit verbonden was, hij bouwde ook 
andere belangrijke gebouwen in de Gentse binnenstad, zoals de Aula van 
Universiteit Gent en het oude gerechtsgebouw.

De inschrijvingen voor deze activiteit openden midden december en na 
een week was de volboeking bereikt, hetgeen een record is! Na een korte 

verwelkoming door decaan Rik Van de Walle en Ronny Verhoeven, voorzitter AIG, werd ons een unieke opera-voorstelling gebracht in 
samenwerking met Opera Ballet Vlaanderen en in een regie van Jos Verlinden. Het werd een luchtig opera-gala met in de hoofdrollen: 
Ana Naqe (sopraan), Joëlle Charlier (mezzo-sopraan), Koen Vereertbrugghen (tenor), Kris Belligh (bariton), Sylvie Decramer (piano), 
Hendrik Vandeput (jazz piano) en Tineke Van Ingelgem (actrice). Bovendien was er een gesmaakt verrassingsoptreden op de scene 
van Prof. Frederik Kuliasko en Rene Verschraeghen, bekende ex-medewerker in het Plateaugebouw en ceremoniën in UGent Aula. Na 
de voorstelling werden de artiesten getrakteerd op een minutenlang oorverdovend applaus!

Vervolgens genoot iedereen van een rijkelijke netwerkreceptie! 
De volledige foto-reportage is beschikbaar op: https://www.fl ickr.com/photos/plateauspeeltopera
We zijn de 24 sponsors zeer dankbaar voor hun steun!
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info & actua
AIG Jong Whisky Tasting – vrijdag 13 mei 2016
Glengarry Whisky Club, Sint-Baafsplein 32, 9000 Gent
(ingang van de gaanderij “Het Kapittelhuis”, rechts via de trap 
naar beneden)

Altijd al meer willen weten over Whisky? Ideaal! Jong AIG biedt 
je de mogelijkheid om deel te nemen aan een Whisky-tasting ter-
wijl je ook nog eens gezellig kan bijpraten met oud-collega-stu-
denten. Op vrijdag 13 mei trekken we naar de befaamde onder-
grondse Glengarry Whisky Club aan het Sint-Baafsplein alwaar 
we ondergedompeld worden in de Schotse cultuur.

Een volledige whisky-tasting wordt je aangeboden voor slechts 
€20 voor leden (je bent gratis lid tot anderhalf jaar na afstude-
ren!) en €22 voor niet-leden. Wees er snel bij aangezien het aantal 
plaatsen gelimiteerd is tot 32 personen.

Bezoek aan werken “ Zeebrugge Open” – dinsdag 31 mei 2016
Multimodale haven hub van Zeebrugge
Centraal Ketenpark, Alfred Ronsestraat 200, 8380 Zeebrugge
De Zeehaven van Brugge groeit gestaag. Ze stelt maar liefst 
27.000 mensen te werk, rechtstreeks of onrechtstreeks. Om deze 
expansie mogelijk te maken is een goede ontsluiting via de weg, 
het spoor en het water broodnodig en dit in combinatie met een te 
vrijwaren leefbaarheid en levenskwaliteit van de regio. 
Wie nu in en rond Zeebrugge komt kan er niet naast kijken. Heel 
wat grote projecten dienaangaande zijn immers in volle uitvoe-
ring. Dus tijd voor een AIG werfbezoek.

Finale van de prijs “De Meulemeester-Piot 2016” – 
donderdag 12 mei 2016
Anglo Belgian Corporation, Wiedauwkaai 43, 9000 Gent
De finale-kandidaten stellen hun werken voor. Tijdens de beraad-
slaging van de jury krijgen de aanwezigen de kans het bedrijf 
voor dieselmotoren te bezoeken. Nadien volgt de bekendmaking 
van de laureaat, gevolgd door een receptie.

Juni 
Voorstelling werken Jozef Plateau- en Leo Baekelandprijs
10/06: After Work BBQ

Juli
15/07: Theatervoorstelling: een luchtige intro tot de Gentse Feesten

Noteer nu reeds in uw agenda: reüniefeest op 18 november!

Meer info van de activiteiten en inschrijven via  
http://aig.ugent.be

Bestuur AIG

Op de Algemene Vergadering van 24 februari werden 2 nieuwe 
bestuursleden, Guillaume Crevecoeur en Stijn Hertelé, verkozen 
om het bestuur te vervoegen.

Voorzitter: Ronny Verhoeven
Ondervoorzitter: Filip De Turck
Secretaris: Thierry Heirbrant
Penningmeester: Roger Cornelis
Publicaties: Alain Corvelyn
Francis De Boeck
Patrick Lafontaine

Alexander Benoot
Guillaume Crevecoeur
Filip De Pauw
Dries Dezittere
Yves Fassin
Stijn Hertelé
Jan Lagast
Marc Ryckeboer

Peter Sergeant
An Stroobandt
Joris Thybaut
Nathan Van Den Bossche
Kenny Van Heuverswijn
Pascal Verdonck
Matthias Verstraete
Willy Wouters

Dit AIG-nieuws kwam tot stand dankzij de medewerking van: 
An Balcaen, Alain Corvelyn, Francis De Boeck, Anne De Coster, Filip De Turck, Stijn Hertelé, Nathan Van Den Bossche,  

Leen Veldeman, Sebastian Verhelst, Ronny Verhoeven, Matthias Verstraete en Anna Yarantseva


