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EDITORIAAL

prof. Filip De Turck
Ondervoorzitter
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Tijdens de recente Algemene Vergadering werd ir. Bruno 
Geltmeyer als nieuwe AIG-voorzitter verkozen. Bruno is 
Algemeen Directeur van Denys en jarenlang lid en deelne-
mer aan alumni-activiteiten. We zijn zeer verheugd dat een 
gedreven collega als Bruno, die een ruim netwerk van con-
tacten in de industrie en academische wereld heeft opge-
bouwd, de rol van voorzitter opneemt! Het kennismakings-
interview met Bruno vinden jullie op de volgende 
bladzijden. 

We willen de vorige voorzitter, prof. Ronny Verhoeven, 
uitdrukkelijk bedanken voor zijn excellent voorzitterschap 
en de steeds zeer aangename samenwerking!

We ontvingen 18 nominaties voor het nieuwe ‘Engineer of 
the Year’ initiatief. Telkens werden zeer verdienstelijke 
ingenieurs voorgesteld, afgestudeerd aan onze faculteit. Er 
werd een jury samengesteld met ervaren collega’s uit de 
industrie en academische wereld. Het ‘Engineer of the 
Year’ event, met bekendmaking van de winnaar, zal door-
gaan op maandag 28 mei in het Stadhuis van Gent. Het 
thema ‘Innovatie in Vlaamse bedrijven’ zal uitgebreid aan 
bod komen en we voorzien ruime netwerkgelegenheid tij-
dens dit event.

Op donderdag 3 mei vindt TechBoost! 2018 plaats, 
opnieuw in samenwerking met Stad Gent. Met deze editie 
staat duurzame chemie in de kijker, over de innovaties die 
ingenieurs brengen in chemische bedrijven en de uitdagin-
gen voor de toekomst, met prof. Guy Marin als hoofdspre-
ker. We verwelkomen steeds een breed ingenieurspubliek 
waarbij er genoeg gelegenheid is voor netwerking en ken-
nismaking met innovaties gerealiseerd aan onze faculteit!

Verder in dit AIG-Nieuws komen talrijke activiteiten aan 
bod: van een bezoek aan de recent gerenoveerde Boeken-
toren, het nieuwe paviljoen Vandenhove, de kinderuniver-

siteit voor jonge ingenieurs in spe, de voorstelling van de 
werken voor de AIG-prijzen, tot een exclusief bezoek aan 
de campus Diergeneeskunde!

Tot op één van onze activiteiten!

Met dit AIG-Nieuws brengen we de alumni van de faculteit Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur van UGent op de hoogte van het laatste nieuws binnen hun faculteit en alumni-

vereniging. Als alumnivereniging zetten we vooral in op organisatie van activiteiten, die 

inhoudelijk interessant zijn voor ingenieurs in de praktijk, en die toelaten om een uitgebreid 

netwerk uit te bouwen. We brengen onze afgestudeerde ingenieurs ook graag op de hoogte 

van recente innovaties en onderzoeksresultaten, gerealiseerd aan de faculteit.

PASSIE VOOR
INNOVATIE
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DE NIEUWE VOORZITTER AIG
BRUNO GELTMEYER

Wie is Bruno Geltmeyer naast Algemeen Directeur 
van Denys?

Een korte vraag maar het antwoord is minder evident. 
Belangrijkste in mijn leven is natuurlijk mijn gezin, mijn 
partner Els en onze drie kinderen Adriaan, Jozefien en 
Klara. Recent is de jongste uit huis vertrokken, hebben ze 
allemaal een goede vriend(in), en een mooi diploma. Ze 
zijn klaar om zelf hun leven uit te bouwen. We hebben ze 
een degelijke opvoeding gegeven maar vanaf nu moeten 
ze zelf hun pad bewandelen.

Belangrijke waarden voor mij zijn vriendschap, respect en 
correctheid. Ik ben heel blij vandaag te kunnen zeggen dat 
ik aan alle fases uit mijn leven nog enkele heel goede 
vrienden overhoud. Binnenkort een weekend Sevilla met 
drie van mijn beste retoricavrienden. Vriendschap lijkt me 
de belangrijkste waarde in het leven.

Daarnaast hou ik veel van de natuur en van sport. Regel-
matig op de stadsfiets, koersfiets of mountainbike doen me 
erg veel deugd en geven me de tijd om alles eens rustig op 

een rij te zetten. Af en toe een sportieve uitdaging, zoals 
bv. een mountainbiketocht op de flanken van de Kiliman-
jaro, of flinke bergwandelingen in de Alpen, daar kan ik erg 
van genieten. De scout in mij is nooit erg ver weg. Een 
andere passie is Afrika, ik ben er mijn carrière begonnen, 
kom er nog veel voor Denys, maar daarover zou ik onder-
tussen een boek kunnen schrijven!

Aan het verenigings- 
en culturele leven pro-
beren we ook deel te 
nemen, een netwerk is 
belangrijk in het leven. 

Een bijzondere hobby die ik als bezige bij nog heb is piloot 
zijn. Het was een jongensdroom die ik op latere leeftijd 
toch realiseerde. Momenteel vlieg ik met een Beech 
Bonanza. De leukste momenten zijn voor mij als ik met 
mijn partner Els zelf vliegend Europa kan verkennen en 
eens op bestemming alle verplaatsingen met een vouw-
fietsje en een klein rugzakje kan doen.

Bruno Geltmeyer (midden),General Manager Denys in gesprek met Rony Inslegers (links), consulent-vrijwilliger van Ondernemers voor 
Ondernemers en Dirk Perquy (rechts), CEO Terre Bleue.

Tijd om kennis te maken met de nieuwe AIG-voorzitter. We ontmoeten ir. Bruno Geltmeyer in 

het AIG-secretariaat. Hij studeerde af aan de UGent in 1984 als burgerlijk bouwkundig ingeni-

eur en is momenteel Algemeen Directeur van Denys. 

“Belangrijke waarden
voor mij zijn 
vriendschap, 

respect en 
correctheid.”

 © Tim Buelens
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Welke visies heeft u voor AIG en welke concrete 
plannen wilt u gerealiseerd zien binnen 3 jaar?

Geef me a.u.b. nog enkele maanden tijd om concrete plan-
nen uit te werken. Als nieuwkomer binnen het AIG-bestuur 
zou het me arrogant lijken om alles op zijn kop te zetten. 
Concreet zal ik nu vooral eerst luisteren naar alle bestuurs-
leden en leden om te horen waar volgens hen de noden 
liggen. In functie daarvan kunnen dan concrete plannen 
gesmeed worden.

Persoonlijk vind ik dat AIG als missie heeft om mensen, de 
universiteit en bedrijven samen te brengen. De onderlinge 
netwerken uit te bouwen en tot een betere samenwerking 
te komen. Bruggen bouwen.

AIG kan ook een belangrijke rol spelen in de begeleiding en 
ondersteuning van jonge ingenieurs in hun eerste stappen 
in het beroepsleven. Hen helpen een netwerk uit te bouwen 
en hen in contact brengen met andere bedrijven en de 
overheid. De jongeren zullen in de toekomst onze maat-
schappij moeten dragen en we moeten hen daarin voluit 
steunen. Engage is een schitterend initiatief binnen onze 
vereniging! Elke jonge ingenieur zou regelmatig aan hun 
activiteiten moeten deelnemen.

Staan er grote veranderingen op til?

Volgens mij hebben de vorige besturen van AIG heel goed 
werk geleverd en is AIG een schip dat een stevige en solide 
koers vaart. Dus ik denk niet dat een revolutie nodig is. De 
grootste en duurzaamste veranderingen worden trouwens 
stap voor stap gerealiseerd. Mijn dank gaat hier ook naar 
de vorige voorzitters en vooral prof. Ronny Verhoeven 
voor wat ze verwezenlijkt hebben.

Zijn er ervaringen uit het bedrijfsleven die toege-
past kunnen worden bij AIG?

Waar ik zelf erg in geloof is dat strikte hiërarchische struc-
turen niet meer van deze tijd zijn. Een goede manager is 
iemand die de medewerkers kan motiveren om het beste 
van zichzelf te geven. Hij moet in team kunnen werken, 
veel luisteren en daaruit met zijn eigen 
ervaring een goed gefundeerde mening en 
idee vormen om verder samen vooruit te 
gaan. Teamwerk, coaching, communicatie, 
continu bijleren, openheid, je af en toe 
kwetsbaar durven opstellen is belangrijk. 

Welke taak heeft volgens u de ingenieur in de maat-
schappij?

De ingenieur moet bijdragen aan een betere wereld en 
maatschappelijk relevant proberen zijn. Bij alle grote stap-
pen in onze industriële wereld zijn ingenieurs betrokken 
geweest. En dat zal in de toekomst niet anders zijn. De 
grootste uitdaging in deze 
wereld, namelijk deze kleine 
aardbol leefbaar houden voor 
het menselijk ras met respect 
voor natuur, dier en plant zal 
alleen lukken als ingenieurs en 
andere wetenschappers 
nieuwe heel belangrijke tech-
nologische stappen vooruit 
kunnen zetten. De taak van de 
ingenieur is niet puur van technische aard. Hij moet altijd 
gedreven zijn door en voor de mens.

Heeft u een boodschap aan onze net afgestudeerde 
studenten? Wat is de toekomst van de huidige inge-
nieur in de bedrijfswereld?

Zoek een job die je graag doet en waarin je het beste van 
jezelf kan geven. Doe het met passie en gedrevenheid.  
Dan zal de toekomst jullie toelachen. Vergeet ook je omge-
ving, partner en kinderen niet, maar ook daar gaat kwaliteit 
boven kwantiteit! Probeer altijd de samenwerking op te 
zoeken want dan ben je altijd sterker, conflicten leiden 
meestal tot verliezers en daar heeft niemand baat bij.

Wat zijn vanuit het standpunt van de ingenieur in 
het bedrijfs/beroepsleven de kerntaken voor de 
alumnivereniging AIG?

Kerntaken zijn ongetwijfeld ingenieurs uit de diverse maat-
schappelijke speelvelden samenbrengen, jonge ingenieurs 
wegwijs maken in de professionele wereld, de banden 
tussen afgestudeerde ingenieurs en de UGent nauw 
houden. En uiteraard onze universiteit en iedereen die er 
afstudeerde promoten!

“De ingenieur 
moet bijdragen 
aan een betere 

wereld en 
maatschappelijk 

relevant proberen 
zijn.”

“Probeer altijd 
samenwerking
op te zoeken

want dan 
ben je 

altijd sterker.”

ir. Bruno Geltmeyer (midden) in functie voor Denys bij 
de eerstesteenlegging Wispelberg Gent

 © Tim Buelens

 © Denys
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SLAP GLAS 
BETER BESTAND TEGEN EXPLOSIES 
De laatste decennia is het gebruik van glas in bouwkundige constructies steeds toegeno-

men door de architectonische wens naar slank uitziende en transparante structuren. Maar 

de natuurlijke brosheid van glas maakt het ook tot een kwetsbare component. Het zijn 

namelijk de rondvliegende, scherpe glasscherven die verantwoordelijk zijn voor het meren-

deel van de verwondingen na een crash of een grootschalige explosie. Dit noopt ons tot 

een beter begrip van het faalgedrag van glascomponenten in gebouwen en voertuigen, en 

het verbeteren van veiligheidsglas voor deze doeleinden. In de voorbije 4 jaar hebben ir. Sam 

Van Dam en ir. Joren Pelfrene hierrond onderzoek verricht binnen de onderzoeksgroep 

Mechanica van Materialen en Constructies van Universiteit Gent, onder begeleiding van 

professor Wim Van Paepegem.
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kogelwerende beglazing worden dan weer meerdere 
glaslagen met PVB gelamineerd, met typisch nog een extra 
laag polycarbonaat aan de binnenzijde van het venster om 
afsplintering tegen te gaan.

Een delicaat evenwicht

Een dik, meerlagig laminaat zoals bij kogelwerend glas zou 
ook effectief zijn in het weerstaan van een explosie. Toch is 
dit geen ideale optie daar de façade van een gebouw door-
gaans van grote glaspartijen voorzien is. Dan brengt het 
hoge gewicht van een dik laminaat een grote last op de ach-
terliggende structuur met zich mee, en over de hele lijn een 
hoge kost. Een elegantere oplossing ligt in het gebruik van 
een weliswaar eenvoudig laminaat met twee glaslagen van 
elk 4 à 6 mm dik en een geoptimaliseerde PVB tussenlaag. 
Hierbij zijn twee kerneigenschappen van de tussenlaag van 
groot belang, nl. de elasticiteit en de adhesiesterkte. Voor 
elk van beide dient een zeker evenwicht gevonden te 
worden voor optimale beveiliging.

Voor de extreme, kortstondige drukbelasting die zich bij een 
explosie voordoet, kunnen we ervan uitgaan dat beide lagen 
van het glaspaneel na enkele milliseconden volledig gebro-
ken zijn. Hierna komt het gebroken paneel sterk bol te staan. 
Bij een zware explosie volgt nog een vrij lang aanhoudende 
fase van onderdruk, waarbij het laminaat naar buiten wordt 
gezogen. 

In dit hele proces vervult de tussenlaag in zekere zin de rol 
van een kussen door sterk te vervormen en zo de schok 
zacht op te vangen. Het PVB materiaal mag dus niet stijf zijn 
zoals bij glasvloeren; in dat geval zien we dat het venster 
snel na glasbreuk in zijn geheel uit zijn raam wordt geponst 
en vervolgens weggekatapulteerd. Anderzijds is een te 
slappe tussenlaag niet in staat voldoende  kracht op te 
nemen en bereikt de PVB-folie tussen de glasfragmenten 
snel de breukrek waardoor het geheel gaat scheuren. 

Een ander evenwicht dient zich aan voor de adhesiesterkte 
tussen PVB en glas. Het spreekt voor zich dat een sterke 
binding benodigd is zodat alle glasfragmenten goed gehecht 
blijven aan de tussenlaag. Het meest kritisch voor scheuren 
zijn echter de strookjes PVB die de glasfragmenten over-
bruggen en op die plekken vrij zijn om uit te rekken. Het 
toelaten van een kleine delaminatie is behalve een bijko-
mend energie-absorptiemechanisme ook een manier om 
lokaal iets meer materiaal bij de sterke vervorming te 
betrekken en zo het bereiken van de breukrek enigszins uit 
te stellen. De fijnafstelling van beide aspecten maakt het 
mogelijk om steeds hogere explosiebelasting te weerstaan.

Hoe kan glas ons beschermen?

Gelamineerd veiligheidsglas wordt gerealiseerd door het 
verbinden van twee of meerdere glaspanelen met een 
transparante, polymeer tussenlaag van 0,5 tot 1,5 mm dik. 
Het hoofddoel van deze tussenlaag is om alle glasfragmen-
ten bij elkaar gelijmd te houden na breuk zodat geen scher-
ven wegslingeren en het gebroken laminaat niet zomaar 
gepenetreerd kan worden. De meest voorkomende 
samenstelling is die van één enkele tussenlaag die twee 
relatief dunne glaspanelen verbindt, zoals bv. het wind-
scherm van een auto. De tussenlaag bestaat in de meeste 
gevallen uit polyvinyl-butyral (PVB) folie, een bijzonder taai 
elastomeer waarvan het mechanisch gedrag met additie-
ven beïnvloed kan worden. Zo is het voor glazen vloeren 
en balustrades interessant een stijvere tussenlaag te 
gebruiken zodat deze ook na glasbreuk nog voldoende 
residuele steun bieden en niemand erdoorheen zakt. Voor

ir. Joren Pelfrene en ir. Sam Van Dam
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ir. Joren Pelfrene
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Onderzoek naar post-breukgedrag

In de zoektocht naar dit optimale evenwicht en naar een 
betere impact- en explosiebeveiliging voor vensterglas in 
het algemeen heeft onze onderzoeksgroep de voorbije jaren 
verschillende bijdragen geleverd. Zo werd een proefopstel-
ling ontwikkeld om dynamische glasbreuk gecontroleerd in 
beeld te brengen. Ook werd de PVB tussenlaag volledig 
mechanisch gekarakteriseerd tot zeer hoge vervormings-
snelheid en kon delaminatie van PVB en glas in detail bestu-
deerd worden d.m.v. een gecombineerde experimenteel-nu-
merieke methode. Uiteindelijk werden in samenwerking met 
de Koninklijke Militaire School grootschalige explosietesten 
georganiseerd waarbij de respons van glaspanelen met ver-
schillende hogesnelheidscamera’s in 3D gefilmd werd. Met 
al deze data konden dan weer dynamische computermodel-
len van gelamineerd glas onder impact- en explosiebelasting 
geverifieerd en fijngesteld worden zodat we ook een voor-
spellende simulatie met grotere zekerheid kunnen hanteren.

Door nauwe samenwerking met de industrie worden alle 
nieuwe inzichten en methoden opgepikt om nog veiliger glas 
te bekomen met verbeterde tussenlagen die momenteel 
volop in ontwikkeling zijn.

Post-breukgedrag: lokale delaminatie en rek van PVB tussen de glasscherven

Grootschalige explosietest op meerdere glaspanelen met 
verschillende tussenlagen
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VANDENHOVE-PAVILJOEN
CENTRUM VOOR ARCHITECTUUR EN KUNST
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Op donderdag 15 februari opende de UGent het 
Vandenhove-paviljoen. Dit betekende meteen ook de start 
van de activiteiten van het paviljoen voor architectuur en 
kunst. Het gebouw is ontworpen door Charles Vandenhove 
en staat naast de Boekentoren. Het paviljoen zal de kunst-
collectie die architect Vandenhove  aan de UGent schonk, 
inzetten voor het ontwikkelen van onderwijs, onderzoek en 
tentoonstellingen op het gebied van architectuur en kunst.

Prof. Bart Verschaffel (Vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw) is de drijvende kracht in het centrum.

Op vrijdag 9 februari 2018 nam Ella Vanden Houte de 
DiverGent scriptieprijs in ontvangst uit handen van de vice-
rector Mieke Van Herreweghe en schepen Resul Tapmaz in 
de raadszaal van het Stadhuis.

De prijs werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt door De 
Beleidscel Diversiteit en Gender in samenwerking met de 
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent en gaat 
naar de beste en meest vernieuwende UGent-masterscriptie 
waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale 
rol speelt.

Tijdens de uitreiking presenteerde Ella Vanden Houte 
haar scriptie ‘Fedasil bouwt! Onderzoek naar de non-
architectuur van Fedasil zoals ontstaan in periodes van 
vluchtelingencrisis’ (promotoren: Maarten Delbeke en 
Luce Beeckmans, begeleider: Nele De Raedt) op een zeer 
overtuigende manier. De jury loofde het engagement van 
de studente en de wijze waarop ze een sterke theoretische 
onderbouwing met een praktische en beleidsgerichte 
uitwerking weet te combineren. Ze beoordeelde de scriptie 

als zowel maatschappelijk relevant als academisch kritisch en 
apprecieerde zeer sterk de concrete beleidsaanbevelingen 
die erin worden geformuleerd tot de ontwikkeling van 
een architecturale visie voor de opvanginfrastructuur van 
asielzoekers. Ella Vanden Houte ontving als winnaar een 
cheque van 500 euro en mogelijkheden om te publiceren in 
de vorm van artikels.

ALUMNA ELLA VANDEN HOUTE WINT
DIVERGENT SCRIPTIEPRIJS
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ONDERZOEKSGROEP IDLAB 
ONDERSTEUNT SMART TOOLING PROJECT

IDLab biedt technologische ondersteuning binnen de 
deelprojecten van het Smart Tooling project  Onder deelproject 
'Inspectie' valt de ontwikkeling van robots voor de inspectie 
van chemische vaten en leidingen op defecten en corrosie in 
vaak extreme omstandigheden (aanwezigheid van chemisch 
actieve stoffen, hoge drukken en temperaturen). Onder 
'Drones' valt het gebruik van drones voor het inspecteren van 
moeilijk te bereiken installaties, zowel in besloten ruimtes als 
aan de buitenkant. Doel is om sneller en op een veiligere manier 
corrosie op te sporen en wanddiktemetingen uit te voeren..

donderdag en vrijdag van 13 tot 19u  
zaterdag van 11 tot 17u 

Voor lopende tentoonstellingen zie http://ugent.be/vandenhove/nl

Meer info op http://smarttooling.eu/
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LEO BAEKELAND- EN JOZEF PLATEAUPRIJS
Leo Baekelandprijs: bekroont een waardevol afstudeerwerk 
voor het behalen van een diploma “master industriële 
wetenschappen” en die als een bijdrage tot de bevordering 
van de ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden

Jozef Plateauprijs: bekroont een waardevol afstudeerwerk 
voor het behalen van een diploma burgerlijk ingenieur of 
burgerlijk ingenieur architect en die als een bijdrage tot 
de bevordering van de ingenieurswetenschappen kan 
beschouwd worden.

Op maandag 28 mei vanaf 16u zal een selectie van 
de kandidaten een korte voorstelling geven over de 
belangrijkste resultaten van hun masterproeven. We spreken 
af in de Plateauzaal in het Plateaugebouw. De jury zal na 
beraadslaging de winnaars van beide prijzen bekendmaken.

ENGINEER OF THE YEAR
De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en 
AIG huldigen voor de eerste maal een alumnus of alumna, die 
recent belangrijke innovatie of prestatie realiseerde in zijn/
haar bedrijf of instelling en/of significante maatschappelijke 
bijdrage leverde.

De 'Engineer of the Year' zal op maandagavond 28 mei 
worden bekendgemaakt in het Stadhuis van Gent. Daarbij 
zal 'Innovatie in Vlaamse bedrijven' uitgebreid aan bod 
komen met ruime netwerkgelegenheid tijdens de receptie. 
Van harte welkom!

AIG-PRIJS

De AIG-prijs bekroont de ontwerper van het beste 
oorspronkelijke werk i.v.m. de ingenieurswetenschappen die 
een significante bijdrage tot de bevordering ervan leverde.

Op woensdag 13 juni zullen de kandidaten hun werk kunnen 
voorstellen voor jury en publiek. Dit zal doorgaan in de 
gebouwen van Bouwonderneming Denys. De jury zal de 
laureaat bekendmaken gevolgd door een bezoek aan de 
gebouwen van Denys en een netwerkreceptie.

Info en inschrijven via http://aig.ugent.be

UITSCHRIJVING GOUDEN MEDAILLE MAGNEL

De 5-jaarlijkse Gouden Medaille Magnel wordt toegekend aan de ontwerper van een voltooid bouwwerk dat beschouwd 
wordt als een belangrijke en merkwaardige toepassing van gewapend beton of voorspanning.

Op 1 mei wordt deze prijs internationaal uitgeschreven. De uitreiking van de Gouden Medaille zal eind 2019 plaatsvinden .

In 2014 was William Frazier Baker (USA) de lauraat met 'The Burj Khalifa and the Buttressed Core' (Dubai, UAE).
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BOOSTtech

VAN MOLECULE  
TOT PROCES EN  
PRODUCT
Ontdek hoe ingenieurs chemie op grote schaal  
inzetten voor het duurzaam oplossen van de  
uitdagingen van onze tijd

Voorprogramma  
vanaf 16u
Jozef Plateaustraat 22 – 9000 Gent

Receptie
Foyer UFO,  

Sint-Pietersnieuwstraat 33  

9000 Gent
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Bezoek aan Boekentoren en het Vandenhove-Paviljoen
17/4

Bezoek campus Diergeneeskunde

5/6

In 2012 is de UGent gestart met de restauratie van de 
toren en het gehele complex.

In het nieuwe Vandenhove-Paviljoen naast de Boekento-
ren krijgen we een algemene introductie over de restaura-
tie van de boekentoren.

Voor het werfbezoek zijn 4 gidsen voorzien die actief bij 
het project betrokken zijn: bouwheer UGent, Studiebureau 
Greisch, Architecten Robbrecht en Daem, Architecten 
BARO.

Er is een bezoek voorzien aan de leeszaal, handschriften-
zaal, kantoren, gelijkvloer, torenverdieping en een deel 
van de werf. 

TechBoost! 2018 - Van molecule tot proces en product
3/5

Op donderdag 3 mei vindt TechBoost! 2018 plaats, opnieuw 
in samenwerking met Stad Gent. Deze editie staat duurzame 
chemie in de kijker, over de innovaties die ingenieurs bren-
gen in chemische bedrijven en de uitdagingen voor de toe-
komst met prof. Guy Marin als hoofdspreker. We verwelko-
men steeds een breed ingenieurspubliek waarbij er genoeg 
gelegenheid is voor netwerking en kennismaking met inno-
vaties gerealiseerd aan onze faculteit!

In 2017 klom de faculteit Diergeneeskunde van de 
UGent naar de eerste plaats in de top 200 van het 
vakgebied ‘veterinary sciences’ binnen de Global Ranking 
of Academic Subjects die gebaseerd is op diverse 
onderzoeksparameters. Een bezoek aan deze faculteit is 
dus zeker de moeite waard! 

Prof. Ann Martens zal ons wegwijs maken in de 
geschiedenis van de faculteit, haar structuur en werking. 
Ze zal ons tevens een inkijk geven in de onderzoeks- en 
onderwijsactiviteiten van de faculteit.
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28/5: Voorstelling werken Baekeland- en Plateauprijs 
Locatie: Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, Gent

28/5: Bekendmaking laureat Engineer of the Year 2017 
Locatie: Stadhuis Gent, Botermarkt 1, Gent

13/6:  Voorstelling werken AIG-prijs -  
Locatie: Denys, Industrieweg 124, Gent

Meer info op pagina 10 en http://aig.ugent.be
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In 1853 liet de liberale pastoor Desiré Verduyn in zijn St.-Niklaaskerk te Gent een 
groot nieuw orgel bouwen door de befaamde (en dure) Parijse orgelbouwer Aris-
tide Cavaillé-Coll. Het orgel dat in 1856 werd opgeleverd was zeer fraai afgewerkt 
en maakte gebruik van de nieuwste technieken van die tijd. Na ongeveer 100 jaar 
dienst werd het orgel met het oog op de restauratiewerken van de kerk ingepakt in 
een houten kist. In 2010 werd het bij de voltooiing van de restauratiewerken van de 
middenbeuk van de kerk weer uitgepakt. Eind 2017 richtte de Stad Gent een exper-
tengroep op, voorgezeten door schepen ir. Christophe Peeters en prof. ir. Patrick 
De Baets, met als opdracht de restauratie van het instrument voor te bereiden en te 
begeleiden. Musicoloog, organoloog en organist Paul Peeters, verbonden aan het 
wereldvermaarde Göteborg Organ Art Centre (GoArt), en Paul De Maeyer, organist 
van de Augustijnenkerk te Gent, maken onder andere deel uit van de commissie. Zij 
zijn bereid gevonden om speciaal voor AIG een leerrijk avondprogramma in elkaar te 
steken over het fantastische Cavaillé-Coll orgel van de St.-Niklaaskerk.

Info en inschrijven voor alle activiteiten via http://aig.ugent.be

11/6
Restauratie Cavaillé-Coll orgel

GENIALE GOLVEN
zondag 15 april 2018
UGent

Op zondag 15 april 2018 organiseert onze 

faculteit haar vierde Kinderuniversiteit. 

Nieuwsgierige aagjes tussen 9 en 12 jaar 

zullen die dag alles te weten komen over 

alle soorten geniale golven zoals elektrici-

teitsgolven, lichtgolven, golven in de zee,... 

en hoe zij ons leven beter kunnen maken.  

Deze kinderen krijgen een les zoals ‘echte’ 

studenten en kunnen hun handen uit de 

mouwen steken bij één van de 11 work-

shops. En na afloop … volgt het diploma op 

de proclamatie.

Inschrijven kan vanaf maandag 26 maart, 

12u, op http://kinderuniversiteit.be 

Snel zijn is de boodschap want snel volzet!



STUDENTENVERENIGINGEN
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AGENDA 
VTK

Parkpop is een gezellig en bovendien GRATIS festival 
georganiseerd door VTK dat ook dit jaar doorgaat in 
het Koning Albertpark (ook beter bekend als het Zuid-
park). 

Bands zoals Jacle Bow, Barefoot and the Shoes, 
Douglas Firs, Willow en Les Truttes maakten al deel 
uit van onze line-up in vorige edities. 

Naast bekendere bands geeft parkpop de kans aan 
beginnende ‘burgie bands’ hun talent te tonen voor 
het grote publiek.

VTK Parkpop

17/04/2018

VTK 12-urenloop25/04/2018



Laagspanningsinstallaties.  Ontwerp en exploitatie 

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering 
in technologie en exploitatie, maar ook een evoluerende regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of 
uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven. 
Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime 
kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de huidige power quality gerelateerde 
problemen en oplossingen.

Start in september 2018 
www.ugain.ugent.be/laagspanning

Energietechniek in gebouwen
Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen, zodat de deelnemers 
inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. 
De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (iso-
latie, beglazing, zonwering, passieve systemen) als installatietechnieken (verwarming, ventilatie, verlichting,…). 
Per thema besteedt de lesgever aandacht aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Start in oktober 2018
www.ugain.ugent.be/energietechniek 

Procesoptimalisatie via multiscale modelling en –controle
In deze opleiding richten we ons op conversieprocessen van chemicaliën en materialen. Ze worden uitgevoerd in 
speciaal ontworpen reactoren die een optimale procescontrole toelaten. 

Start in november 2018
www.ugain.ugent.be/procesoptimalisatie

Postacademische opleidingen
voor professionals

UGain
UGent Academie 
voor Ingenieurs

AIG leden genieten 
10% korting op de deelnameprijs
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BEDRIJFSPARTNERS

Het ‘partnerschap’ biedt verschillende opties zodat elk bedrijf daar een gepaste oplossing in vindt. Er is de basis-
versie en sinds dit academiejaar zijn er ook mogelijkheden om te adverteren in onze nieuwsbrief, tijdschrift en 
website. 
Ook voor het aankondigen van vacatures zijn er verschillende opties. Op die manier kunt u steeds uw meest 
recente vacatures bekendmaken aan al onze ingenieurs en laatstejaarsstudenten.
Neem contact op met het secretariaat om dit verder te bespreken: AIG@UGent.be - +32 (0)9 264 37 18.

OOK PARTNER WORDEN?


