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EDITORIAAL

Prof. Filip De Turck
Ondervoorzitter

WIE LOST DE
KLIMAATPROBLEMEN OP?
De vraag naar klimaatvriendelijke producten en oplossingen voor de klimaatproblemen wordt steeds luider gesteld. Ingenieurs zijn
druk in de weer om innovatieve oplossingen uit te werken. Dan denken we bijvoorbeeld aan de recente projecten om CO2-vrije havens te
bouwen, duurzame woningen te ontwerpen, recycleerbare plastieksoorten te ontwikkelen en waterstofmotoren gebruiksklaar te maken.
Het is duidelijk: de bijdragen van ingenieurs
en ingenieur-architecten zijn absoluut
noodzakelijk om de klimaatproblemen op
te lossen. De ervaren ingenieurs dienen
zich bij te scholen in het kader van levenslang leren en de jonge ingenieurs krijgen
de nodige vorming reeds tijdens hun opleiding. We nodigen leerlingen van middelbare scholen – jongens én meisjes – graag
uit om voor ingenieursstudies te kiezen, te
zorgen voor de oplossingen van de klimaatproblemen en het veiligstellen van de toekomst voor de volgende generaties: zij
kunnen het verschil maken! Onlangs verscheen in De Tijd trouwens een interessante
serie over “Ingenieurs van de toekomst”
met ook bijdragen van onze alumnivereniging en de ie-net ingenieursvereniging. De
rode draad in het artikel was "Alle ingeni-

eurs werken aan duurzame oplossingen.
Dat zit in hun DNA”. Om te tonen dat deze
stelling klopt, verwijzen we graag naar de
recente editie van TechBoost! in het Plateaugebouw met een uiteenzetting over
het ontwerp van klimaatvriendelijke motoren. We danken onze bedrijfspartners voor
hun demonstraties van bussen op alternatieve brandstoffen zoals waterstof en elektriciteit.
Het Solar Decathon project, zoals beschreven in dit AIG-Nieuws, is een uitstekend
voorbeeld van hoe onze ingenieurs en
ingenieur-architecten bijdragen aan het
oplossen van de klimaatproblemen.
We nodigen jullie graag uit op het ‘AIG
Engineer of the Year’-event op woensdag
24 april 2019 met 'Digitale Innovaties' als

thema. Op dit event zal Geert Standaert,
CTO van Proximus - en in 1993 afgestudeerd aan onze faculteit als werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur - een keynote geven met zijn visie op de digitale
transformatie in één van onze grootste Belgische technologiebedrijven. Daarna wordt
de ‘Engineer of the Year 2019’ winnaar
bekendgemaakt. De avond wordt afgesloten met een uitgebreide netwerkreceptie.
Van harte welkom!
Onze vele andere activiteiten laten we jullie
graag ontdekken verder in dit nummer.
Veel leesplezier en tot op één van onze
activiteiten!

AIG-NIEUWS
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PROTOTYPE LICHTPISTOOL
OM STIJFHEID VAN BLOEDVATEN TE METEN
WETENSCHAPPERS HEBBEN EEN PROTOTYPE
ONTWIKKELD VAN EEN MEDISCH TOESTEL DAT DE
STIJFHEID VAN BLOEDVATEN KAN METEN.

DOPPLER EN FOTONICA

Imec, Universiteit Gent, Medtronic en hun partners in het Europese H2020 project CARDIS, hebben met succes een klinische haalbaarheidsstudie afgerond voor een prototype van een
medisch toestel dat de stijfheid van bloedvaten kan meten. Door
laserlicht te schijnen op de huid boven een slagader, kunnen harten vaatziekten sneller opgespoord worden.

Het toestel werkt op basis van het Dopplereffect (Laser Doppler
Vibrometry of LDV) waarbij een laagvermogen laserstraal op de
huid boven een slagader gericht wordt, waarna de weerkaatste
laserstraal geanalyseerd wordt. De ‘Doppler’ verschuiving tussen
beide - de frequentie- of kleurverandering die ontstaat ten gevolge
van de beweging van de huid - geeft een indicatie voor het ogenblik waarop de drukgolf passeert. Door dit op twee plaatsen te
doen kan de stijfheid van het bloedvat geschat worden.

VROEGE EN SNELLE OPSPORING VAN STIJFHEID AAN
HART- EN BLOEDVATEN
Hart- en vaatziekten behoren wereldwijd tot de belangrijkste
doodsoorzaken. Het vroeg opsporen ervan is dan ook uiterst
belangrijk om tijdig de juiste maatregelen te kunnen nemen en een
fatale uitkomst voor de patiënt te voorkomen.
Een verhoogde stijfheid van de bloedvaten is één van de vroegst
waarneembare indicaties voor hart- en vaatziekten. Vandaag
wordt dit vastgesteld door op twee verschillende plaatsen in het
lichaam - ter hoogte van de halsslagader en de dijbeenslagader de drukgolf te meten die door het bloedvat gaat bij elke hartslag.
De snelheid waarmee de drukgolf door het bloedvat gaat, is een
indicatie voor de stijfheid van het bloedvat: hoe stijver, hoe hoger
de drukgolfsnelheid (of Pulse Wave Velocity, PWV).
Er is heel wat deskundigheid nodig om deze meting correct te
kunnen doen en het blijft een ruwe indicatie.

Het prototype-toestel dat binnen het CARDIS-project ontwikkeld
werd, laat toe om veel gemakkelijker, sneller en juister de stijfheid
van de bloedvaten te meten.

De fotonicachips in het nieuwe toestel werden ontworpen door de
Photonics Research Group, een imec-onderzoeksgroep aan onze
faculteit, en geprototyped met behulp van imec’s fotonicachiptechnologie. De chips werden daarna geïntegreerd in een draagbaar
medisch instrument dankzij de geavanceerde verpakkingstechnieken van het Ierse Tyndall National Institute en werden vervolgens
gevalideerd voor menselijk gebruik door Medtronic. Het prototype werd getest bij 100 patiënten in een klinische haalbaarheidsstudie door INSERM in het Georges Pompidou European Hospital
in Parijs. Uit eerste resultaten blijkt dat de kwaliteit van de metingen
zeer goed is en in lijn met de metingen via referentiemeettechnieken.
VERDERE STAPPEN
In een volgende stap zullen enkele tientallen van deze toestellen ontwikkeld worden waarmee een klinische studie bij een grote groep
van duizenden patiënten kan uitgevoerd worden over een langere
periode. Indien deze studie aantoont dat de kans op vroegtijdige
detectie van hart- en vaatziekten beduidend wordt verhoogd, dan
kan overgegaan worden tot volumefabricage.
Het grote voordeel van de siliciumfotonica-technologie is dat de
chip, eens geproduceerd in volume, heel goedkoop wordt.
MEER INFO
Prof. Roel Baets
Vakgroep Informatietechnologie
roel.baets@ugent.be

Lichtpistool
met fotonicachiptechnologie
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FEA RESEARCH SYMPOSIUM 2019
OP DINSDAG 19 FEBRUARI VOND NAAR JAARLIJKSE TRADITIE HET FEA RESEARCH SYMPOSIUM PLAATS
IN HET TECHNOLOGIEPARK, ZWIJNAARDE, DIT IN HET TEKEN VAN HET ONDERZOEK AAN DE FACULTEIT
INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR.
Het FEA Research Symposium (FEARS)
brengt elk jaar onderzoekers uit de faculteit samen om ideeën uit te wisselen uit
diverse disciplines. Jonge onderzoekers
krijgen de kans om hun onderzoek voor te
stellen aan de hand van poster- en pitchpresentaties en kunnen nieuwe vaardigheden aanleren via workshops. De 19e editie
van het jaarlijkse symposium stond in teken
van twee centrale thema’s: de volgende
stap in de carrière van jonge onderzoekers
en de impact van onderzoek. Meer dan
200 doctoraatsstudenten, postdoctorale
onderzoekers, professoren, masterstudenten en bedrijfspartners kwamen
samen op FEARS 2019.
DOET JOUW ONDERZOEK ERTOE?

(UGent Tech Transfer) deelden hun visie
over hoe ons onderzoek nog meer kan
betekenen binnen en buiten de universiteit.
IT’S ABOUT WHAT YOU DO WITH
YOUR RESEARCH
Marc Lambotte, CEO van Agoria, vulde het
panelgesprek aan met zijn keynotepresentatie over de zin en onzin van onderzoek.
Met internationale en nog veel meer Belgische voorbeelden van baanbrekend onderzoek gaf hij de jonge onderzoekers een
boost. Onderzoek en doctorandi hebben
volgens hem een grote meerwaarde en
enorm veel potentieel. Grijpen we deze
kans? Met 80 posters en 13 pitchpresentaties werd er heel wat lopend onderzoek
voorgesteld. Drie doctoraatsstudenten

vielen in de prijzen. Jana Becelaere mocht
de EOS-prijs in ontvangst nemen voor haar
poster over nanovezels en mag een artikel
publiceren in EOS. De jury met professoren
selecteerde het werk van Arne De Keyser
over slimme e-motion systemen als beste
poster. Thibaut Van Zwijnsvoorde overtuigde publiek en sponsors en won de FEA
pitch cup met zijn onderzoek over de veiligheid van aangemeerde schepen.
FEARS 2020
De faculteit kijkt uit naar de volgende en
twintigste editie van haar onderzoekssymposium. Voor vragen of uit interesse mag
u altijd contact opnemen met het organiserend comité via symposium.ea@ugent.be.

In een boeiend panelgesprek ging moderator en wetenschapscommunicator Hetty
Helsmoortel samen met het panelteam op
zoek naar antwoorden op vragen over de
impact van onderzoek op de samenleving.
Prof. An Verberckmoes (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur),
Prof. Jeroen Dewulf (Faculteit Diergeneeskunde), Ester De Smet (beleidsadviseur
onderzoeksbeleid UGent), Wim Audenart
(oprichter spin-off AM-TEAM) en Johan Bil

3D-GEPRINTE BRUG IN BETON
ONDERZOEKERS VAN DE VAKGROEP BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
HEBBEN OP LABOSCHAAL EEN BRUG GEPRINT MET DE KLEINST
MOGELIJKE HOEVEELHEID BETON.
Vormoptimalisatie werd gecombineerd met een optimaal verloop van de staalkabel
onderaan in de brug om de spanningen in de brug zo laag mogelijk te houden. Een dergelijke afgewogen combinatie van materialen en spanningen is misschien wel de mooiste
belofte van de 3D-printtechnologie, die nog maar zelden werd gedemonstreerd.
MEER INFO
Vakgroep bouwkundige constructies
3D-geprinte betonnen brug

ugent.be/ea/structural-engineering/nl/printenbrug.html

AIG-NIEUWS
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MEET THE MOBBLE
UGENT GESELECTEERD VOOR
SOLAR DECATHLON COMPETITIE
DE SOLAR DECATHLON COMPETITIE IS EEN INTERNATIONALE WEDSTRIJD OP ACADEMISCH NIVEAU.
UNIVERSITEITEN OVER HEEL DE WERELD WORDEN UITGEDAAGD OM EEN DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT
PAVILJOEN TE ONTWERPEN. NA EEN EERSTE SELECTIE WORDEN MAXIMUM 20 TEAMS WEERHOUDEN.
De oorsprong van de Solar Decathlonwedstrijd ligt in de Verenigde Staten in 2002,
waar de wedstrijd om de twee jaar plaatsvindt. Ondertussen wordt de Solar Decathlon wereldwijd georganiseerd.
In 2017 werd een call for teams uitgeschreven voor de Europese editie 2019 (Budapest).
UGent heeft zijn kandidatuur ingediend en
werd geselecteerd! Studenten ir.-arch, ir.
bouwkunde, ing. bouwkunde, ir. werktuigkunde, postgraduaat innoverend ondernemen, economie en communicatiewetenschappen sloegen de handen in elkaar.

ten behoorlijk wat kwaliteiten en potentieel
hebben, werden ook heel wat uitdagingen
gesignaleerd. Zo is er meestal geen thermische isolatie, geen ventilatie, beginnen
stalen leidingen te lekken, is er geen goed
thermisch comfort en is ook de brandveiligheid ronduit abominabel.
Zo is bij Etrimo ook onderzoek gedaan naar
legionella. Hoewel de ketels slechts enkele
jaren oud zijn, werden zeer hoge legionella
concentraties vastgesteld. Door het gebrek
aan geïsoleerde leidingen en grote afstanden koelt het warm water af en hebben legionella bacteriën vrij spel.

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING
Een universiteit heeft de maatschappelijke
plicht om zich te focussen op complexe problematieken. Er werd een uitdaging gevonden
in de renovatie van appartementsgebouwen
met particuliere eigenaars. Hier zijn heel wat
technische, juridische, financiële en sociale
problemen die vaak tot immobilisme en systematisch verval leiden.
Daarop is zonder financiering een kennisplatform opgericht met 15 professoren, die
vanuit diverse vakgebieden deze problematiek onderzoeken. Voor de Solar Decathlon
werd dit thema naar voor geschoven.
VINGER OP DE WONDE
Hoewel veel van de bestaande appartemen6
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MODULAIRE PREFAB OPLOSSING
Typisch kan je appartementsblokken op 2
manieren renoveren. Je kan werken in situ.
Dan plaats je buitenbepleistering of een
geventileerde gevel en pas je die ter plaatse
aan volgens de werkelijke afmetingen. Deze
oplossing is efficiënt maar duurt lang. Het
alternatief is een geprefabriceerd element,
waarin de ramen en afwerking al op voorhand zijn gemonteerd. Heel interessant en
snel, maar gevoelig voor maattoleranties,
waardoor een gedetailleerde opmeting en
engineering noodzakelijk zijn. Wij stellen
een derde piste voor: het gebruik van sandwichelementen die ter plaatse nog kunnen
aangepast worden en eenvoudig kunnen
gemonteerd worden. We hebben een sys-

teem ontwikkeld waardoor het mogelijk is
om de panelen snel te plaatsen. We willen
het werk in situ immers minimaliseren en
verzekeren zo de circulariteit van de oplossing: de panelen kunnen eenvoudig gedemonteerd worden zonder schade of verlies.
Om het probleem van roestende en ongeïsoleerde leidingen op te lossen, voorzien we
op de gevel een verticaal distributiesysteem,
ingewerkt in “technische panelen”. Daarin
wordt ook een ventilatiesysteem geïntegreerd.
Door prefab elementen kan de renovatie snel
uitgevoerd worden. De mensen blijven in hun
appartement wonen, op 1m van de gevel
wordt een PE-folie gespannen. Er wordt een
nieuwe schil en buitenschrijnwerk geplaatst.
Tenslotte is ook een zelfdragende doorlopende
voorzetstructuur ontworpen die uitgeeft op bijkomende verticale circulatiewegen en die de
appartementen voorziet van een extra terras,
wintertuin, of binnenruimte.
MEET THE MOBBLE
Voor de wedstrijd in Budapest hebben we
slechts 2 weken de tijd om het paviljoen, inclusief technische installaties en buitenaanleg,
volledig af te werken. Daarom hebben we de
modulaire logica van de gevel gewoon doorgetrokken om een paviljoen te bouwen. Met
de modulaire sandwichelementen is 'The
Mobble' gebouwd. Een high-end wooncontainer die flexibel kan ingezet worden. De contai-

ners bestaan uit een vloer, dak, en 6 kolommen. Deze container werd
'The Mobble' gedoopt, en kan in verschillende aantallen en configuraties gekoppeld worden. Daarrond komt dan de modulaire schil waarmee we ook de appartementen renoveren. Met 5 Mobbles bouwen
we perfect één appartement na.
THE PERFORMANCE GAP
Een geïsoleerde gebouwschil alleen is echter geen oplossing. Uit
studies blijkt dat het energiegebruik in zeer energie-efficiënte woningen
vaak niet veel lager ligt dan dat van ongeïsoleerde gebouwen. In die
oude woningen is er meestal lokale verwarming, die alleen aanstaat als het nodig is. In “energiezuinige” woningen is er nu typisch
vloerverwarming die werkt op lage temperaturen, in combinatie met een condenserende ketel of warmtepomp. Dit systeem
is echter zeer traag, en in praktijk blijkt dat de meeste mensen
de verwarming dan ook 24/7 laten aanstaan. De winst door een
betere schil wordt deels tenietgedaan door een gebrek aan regeling. De woning is comfortabeler en gezonder, maar vanuit energiestandpunt winnen we veel minder dan verwacht…

D. Tenslotte biedt afvalwater ook heel wat mogelijkheden. In samenwerking met de bio-ingenieurs werd een systeem uitgewerkt waarbij
zwart-, grijs- en regenwater in verschillende stappen wordt gezuiverd
tot drinkbaar water, en daarbij kan ook heel wat energie gerecupereerd
worden. Door gebruik te maken van vacuumtoiletten (1 liter water per
spoelbeurt) wordt het mogelijk om bio-gas te produceren, en in combinatie met afvalwater op 25°C kan via een warmtewisselaar en warmtepomp tot wel 35% van de verwarmingsbehoefte afgedekt worden.
E. Ook voor het elektrisch verhaal zetten we in op demand side
management. Door de opgewerkte energie van het PV-systeem op te
slaan in een batterij, wordt het grid minder belast, en kunnen systemen
gestuurd worden in functie van de elektrische balans.

ZUINIG 2.0
Energiegebruik kan je reduceren door intelligente systemen te maken.
Daarom zetten we maximaal in op intelligente sturingen en demand
side management.
A. Voor de ventilatie maken we gebruik van een decentraal vraaggestuurd systeem D. Zonder warmterecuperatie. Hierbij worden
de CO2-concentraties gemeten in de leefruimtes, en volatile organic
compounds en relatieve vochtigheid in de andere zones. De toevoer
gebeurt wanneer mogelijk via een regelbaar diafragma, of mechanisch
wanneer nodig. De afvoer is mechanisch en in balans met toevoer. Zo
kunnen we de ventilatie beperken tot de plekken waar en wanneer het
nodig is.
B. Voor verwarming en koeling doen we net hetzelfde: we willen
de ruimte enkel conditioneren wanneer het nodig is. Hierbij kunnen
we echter niet wachten tot een sensor merkt dat je thuis bent: je hebt
immers geen zin om uren te wachten op een comfortabele temperatuur.
De oplossing bestaat uit 4 stappen:
• Het gebouw heeft nauwelijks thermische massa, waardoor het
heel snel kan opwarmen of koelen.
• De geïnstalleerde systemen reageren zeer snel op een impuls.
• Door middel van een IoT-platform is het mogelijk om input van je
smartphone (GPS tracker, Waze, NMBS app, …) te gebruiken om
in te schatten wanneer je thuis zal zijn.
• In de laatste stap moeten we nog bepalen wanneer de systemen
geactiveerd worden. Daarbij wordt gekeken naar de binnentemperatuur, buitentemperatuur, en weersvoorspelling van KMI. Dit via
een dynamisch gebouwsimulatiemodel, dat als output geeft hoeveel minuten het duurt om het gebouw op comforttemperatuur te
krijgen.
C. Ook voor sanitair warm water is er optimalisatie mogelijk. De bereiding van warm water vraagt vaak meer energie dan de verwarming van
het hele gebouw. Om het risico op legionella te beperken wordt warm
water continu op 60°C gehouden. Op UGent is een gepatenteerd systeem
ontwikkeld dat op basis van een biologisch model voorspelt of er legionella-aangroei is, de temperatuur in de boiler varieert in functie daarvan.

Team Solar Decathlon 2019
Bouw van The Mobble

THE BIGGER PICTURE
We mogen echter niet alleen focussen op energiebesparing: ook de
benodigde energie om iets te produceren en de milieu-impact mogen
niet vergeten worden. Daarom wordt in het paviljoen steeds gekozen
voor materialen met een lage milieu-impact. Maar het meest kunnen
we besparen door niks te doen. Onze zonnepanelen hebben we gerecycleerd van een project van 8 jaar oud. De meubelen en ander huishoudmateriaal komt van de kringloopwinkel. Dat is ook de rode draad
in het hele paviljoen: we zoeken steeds oplossingen waarvoor weinig
materiaal nodig is, uitwisselbaar is, en eenvoudig kan hersteld worden.
Uiteraard is dit project ook een showcase van lopend onderzoek: bijna
alle technieken en concepten die aan bod komen werden mee ontwikkeld aan UGent.
Hoewel de wedstrijd pas doorgaat in juli 2019 in Budapest, wordt het
paviljoen al in Gent tentoongesteld op het binnenplein van de Faculteit
Economie in de Tweekerkenstraat. UGent werd inmiddels al 1e en 3e in
twee contests in aanloop naar de wedstrijd in juli.
Speciaal voor AIG is er een rondleiding voorzien op 7 mei
2019. Hou de agenda van AIG in de gaten en schrijf je in!
MEER INFO
themobble.be of via nathan.vandenbossche@ugent.be
Team Solar Decathlon 2019, o.l.v. Prof. Nathan Van Den Bossche
AIG-NIEUWS
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Big data hands-on
De huidige IT biedt ons vandaag almaar meer informatie, wat gepaard gaat met nieuwe uitdagingen voor
gegevensbeheer, -verwerking en -analyse.
Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on rond het omgaan met Big Data waarmee u
zelf aan de slag kan. Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good
practices. Dit levert u essentiële praktische know-how die u kan gebruiken voor uw Big Data projecten.
24 april 2019 - 19 juni 2019
www.ugain.ugent.be/bigdatahandson

aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - module 2
Module 2 maakt de deskundige vertrouwd met de overige standaardprocedures en codes van goede praktijk,
vermeld in het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Voor de standaardprocedures betreft het
de standaardprocedures ‘beschrijvend bodemonderzoek’, ‘oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek’,
‘bodemsaneringsproject’, ‘beperkt bodemsaneringsproject’, ‘bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek
en nazorg’. Voor de codes van goede praktijk betreft het de codes ‘natuurlijke attenuatie’, ‘in-situ bioremediatie
van koolwaterstoffen en VOCl’s’, ‘pump & treat’, ‘bodemluchtextractie’, ‘ISCO’ en ‘reactieve wanden’.
30 april 2019 - 18 juni 2019
www.ugain.ugent.be/bodem2
Starten ook in 2019
- Integrale productontwIkkelIng
- expertIsetechnIeken
- schadedIagnose en herstellIng van beton
- energIe-effIcIëntIe In de IndustrIe
- laagspannIngsInstallatIes. ontwerp en exploItatIe

Postacademische opleidingen
voor professionals

www.ugain.ugent.Be
ugent academie voor ingenieurs
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AGENDA VTK

AIG STICHTING

VTK staat voor een drukke maand. Met de VTK Show op 3/04
en 4/04 en Parkpop op 25/04 staan 2 van VTK’s grootste culturele activiteiten gepland.

UITSCHRIJVING PRIJS
DE MEULEMEESTER-PIOT

Tijdens de VTK Show wordt, dankzij de acteerprestatie van tientallen acteurs, maar ook dankzij de creativiteit van het voltallige
show- dans- en decorteam, een uniek stuk opgevoerd.

PROF. DÉSIRÉ DE MEULEMEESTER HEEFT
EEN SCHENKING OVERGEMAAKT AAN DE
AIG-STICHTING OM DE PRIJS PROF. D. DE
MEULEMEESTER-PIOT OP TE RICHTEN.
De AIG-stichting schrijft 4-jaarlijks de prijs Prof. De Meulemeester-Piot uit. Deze prijs, ter waarde van ¤ 2.500, heeft
tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de ingenieurswetenschappen aan te moedigen en zal een doctoraatsproefschrift bekronen op het gebied van de ingenieurswetenschappen.

VTK Show
Sfeerbeeld uit de succesvolle show ‘Gertje’s Grote WenS (2018)’

Verder zal Parkpop dit jaar weer verscheidene zeer getalenteerde
bands op het podium toveren. Dit jaarlijks groeiende festival is niet
meer weg te denken uit de Gentse culturele agenda.

De kandidaten moeten uiterlijk tegen 31 oktober 2019
hun werk afleveren, volgens de modaliteiten terug te
vinden op onze website.
De prijs is ondeelbaar en wordt niet uitgereikt indien de
jury oordeelt dat geen enkele van de voorgedragen werken
waardig is om hem te ontvangen.
REGLEMENT
Het volledig reglement is beschikbaar op aig.ugent.be.
LAUREATEN
De prijs werd voor de eerste maal uitgereikt in 1957. De
laureaten van de laatste 4 edities waren:
•

2002: dr. ir. Karen De Clerck
Een experimentele studie van fundamentele principes
van het verven van conventionele PET-weefsels en
PET-microvezelweefsels

•

2007: dr. ir. Filip Van Den Abeele
Impact Damage Models for Steel Fibre Reinforced
Composite Materials

•

2012: dr. ir. Joris Degroote
Ontwikkeling van algoritmes voor de gepartitioneerde
berekening van sterk gekoppelde fluïdumstructuurinteractieproblemen

•

2016: dr. ir. Jasper De Bock
Credale netwerken onder epistemische irrelevantie:
theorie en algoritmen

Parkpop
Ieder jaar een groeiend succes

AIG-NIEUWS
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AIG ENGAGE

TERUGBLIK

LEZING: BETROUWBAARHEID
VAN DE KERNCENTRALES
02.04

INSCHRIJVEN KAN T.E.M. DINSDAG 2 APRIL 2019
Beste ingenieurs,
Het jaar 2019 is alvast goed gestart voor
Engage! Zo hebben we al onze muzikale
harten kunnen ophalen bij Tourist LeMC.
Hij gaf het beste van zichzelf op Zebrawoods ter voorbereiding van zijn show in
de Lotto Arena. Het was een geslaagde
try-out in een gezellige setting!
Op ons allereerste winterpret-eetfestijn,
hebben we ook met z’n allen mogen genieten van de gehaktballen van Balls & Glory.
Gezellig bijpraten bij lekker eten: Wat heeft
een mens meer nodig? Inderdaad: Niets!
Begin februari hebben we heel wat afgelachen met de comedy-show ‘Maker’ van
Henk Rijckaert. Al sloeg ons hart wel even
een slag over toen er een wasmachine
van het podium donderde. De aanwezigen
weten waar dit over gaat. Een moment dat
we niet zo snel zullen vergeten.

Op 2 april organiseren we de tweede lezing van het jaar, dit keer een technische. We
nodigen Peter Moens, Site Manager bij Engie Electrabel Kerncentrale Doel, uit in de
Plateauzaal voor een lezing. We proberen een antwoord te krijgen op vragen zoals:
Hoe vaak moet een centrale onderhoud krijgen? Waarom wordt de productie soms
onverwacht onderbroken? Wat is de impact van regelgeving?… Tijdens het eerste half
uur zal Peter hierover uitweiden.
Het tweede deel van de avond bestaat uit een vragenuur, waarbij Engie geen taboes
uit de weg zal gaan. De betrachting is om de avond zoveel mogelijk technisch te
houden. Na de lezing volgt een receptie.
Inschrijven is verplicht via de website en pas bevestigd na betaling (indien niet-lid).
IN HET KORT
Lezing & vragen
Jozef Plateauzaal - Jozef Plateaustraat 22 - 9000 Gent
2 april, vanaf 19u30
gratis (lid) / ¤ 5 (niet-lid)

Eind februari organiseerden we ook een
elektriciteitslegcursus, waarin 16 enthousiaste Engagers heel wat bijleerden om toe
te passen in hun toekomstige stulpjes!
Tot binnenkort,
Max Cozijns
Voorzitter Engage
Kerncentrale Doel
Engie Electrabel

GEEN LID VAN ENGAGE?
Je schrijft je in via de AIG-website aig.ugent.be als AIG-lid.
Als je nog geen 5 jaar afgestudeerd bent, word je automatisch Engage-lid.
Indien pas afgestudeerd dan ben je bovendien lid voor het eerste anderhalf jaar!
IETS BIJDRAGEN AAN ONS CONCEPT?

Voorbije activiteit 2019
Tourist LeMC
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We kunnen steeds enthousiaste jong afgestudeerden gebruiken die een handje
willen helpen bij onze organisatie. Laat het ons weten door te reageren via
facebook of via een mailtje naar aig.engage@ugent.be.

24.04

ENGINEER OF THE YEAR 2019

ACTIVITEITEN AIG

THEMA: DIGITALE INNOVATIES
Op het ‘Engineer of the Year’-event zal
Geert Standaert, CTO van Proximus - en in
1993 als werktuigkundig-elektrotechnisch
ingenieur afgestudeerd aan onze faculteit - een keynote geven met zijn visie op

de digitale transformatie in één van onze
grootste Belgische technologiebedrijven.
Daarna wordt de ‘Engineer of the Year
2019’ winnaar bekendgemaakt en volgt
een uitgebreide netwerkreceptie.

PROGRAMMA
• Verwelkoming
• Keynote door ir. Geert Standaert
CTO van Proximus
• Kort overzicht van innovaties in
De Krook en bijdragen van ingenieurs
door Jeroen Bourgonjon
UGent coördinator
• Bekendmaking van de ‘Engineer of the
Year 2019’ winnaar
• Presentatie door de ‘Engineer of the
Year 2019’ winnaar
• Netwerkreceptie
Woensdag 24 april 2019 - 19u
Zaal Blauwe Vogel in De Krook
Miriam Makebaplein 1 - 9000 Gent

AIG Engineer of the Year
Laureaat 2018 - ir. Annick De Poorter

07.05

BEZOEK PAVILJOEN
SOLAR DECATHLON

BEDRIJFSBEZOEK ARDO

20.05 IN ARDOOIE

MODULAIR BOUWCONCEPT MET IOT

ONDERNEMING VAN HET JAAR 2018

AIG biedt de mogelijkheid om in avant-première (2 dagen voor de plechtige opening)
een bezoek te brengen aan het paviljoen
'The Mobble' van UGent.
Dit project kadert in de internationale Solar
Decathlonwedstrijd. Studenten architectuur, bouwkunde, en werktuigkunde
hebben samengewerkt om een nieuw concept te ontwikkelen en te bouwen. Ze
wonnen ook al de Besix prijs.
Lees meer op p.6 en 7 over dit project!

Ardo is gespecialiseerd in vriesverse
groenten, kruiden en fruit. Hun missie
bestaat er in de opbrengsten van de
natuur zo zuiver mogelijk te bewaren.
Dit doel wordt bereikt door een geïntegreerd netwerk van teeltgebieden, vriesunits, opslagcentra, verpakkingsuitrusting,
gepaste logistiek, gedegen kwaliteitscontrole en een persoonlijke aanpak.

U krijgt een algemene introductie over de
over het paviljoen en de gebruikte concepten, een rondleiding door de betrokken docent en studenten, met uiteraard een
afsluitende drink.
Dinsdag 7 mei 2019 - 19u
Sint-Pietersplein 7 - 9000 Gent
Max. 50 deelnemers

Hun kennis in de hele productieketen en
hun flexibele aanpak stellen hen in staat om
snel in te spelen op nieuwe en toekomstige
marktbehoeftes. Met innovaties, gerichte
investeringen, technische uitmuntendheid
en ontwikkeling van nieuwe producten blijven zij zich onderscheiden.
Maandag 20 mei 2019 - 19u
Wezestraat 6 - 8850 Ardooie
Max. 50 deelnemers

KANOTOCHT

29.06 IN GENT

Noteer dit nu reeds in uw agenda.

Zaterdag 29 juni 2019

Wens je meer informatie en in te schrijven
voor één van onze activiteiten, ga dan naar:
aig.ugent.be
AIG-NIEUWS
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BEDRIJFSPARTNERS
OOK BEDRIJFSPARTNER WORDEN?

BRONS

ZILVER

GOUD

Als bedrijfspartner komt u in contact met de vele alumni van onze faculteit en ontstaat een wisselwerking tussen academie en industrie.
AIG biedt u verschillende mogelijkheden om uw bedrijf in de kijker te stellen en om uw vacatures te publiceren.
Meer info en tarieven via aig.ugent.be/partners/ • AIG@UGent.be • +32 (0)9 264 37 18.

