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EDITORIAAL

EEN GESLAAGD NAJAAR
HET NAJAARSPROGRAMMA 2019 VAN AIG KONDIGDE ZICH VEELBELOVEND AAN. ENKELE MAANDEN
GELEDEN STELDEN WE ONS NOG DE VRAAG OF WE DE HOGE VERWACHTINGEN ZOUDEN INLOSSEN. MAAR
VANDAAG KUNNEN WE STELLEN DAT HET TOP WAS.
Een schitterende Captains of Industry begin oktober waarbij we op
een excellente manier werden ontvangen bij Jan De Nul in Aalst
bracht toppers uit de overheid, industrie en universiteit samen
omtrent het thema duurzaamheid. Boeiende bijdragen van Jan
De Nul, Anglo Belgian Cooperation, Soubry, Katoen Natie en het
Departement Mobiliteit en Openbare werken onder de deskundige leiding van moderatoren Jan Lagast en Iris Vandewalle zorgden voor een hoogstaand event. De lat ligt hoog voor het volgende
Captains of Industry in 2021, we kijken er al naar uit.

Daarnaast wensen we jullie voor 2020 natuurlijk ook een goede
gezondheid, het allerbelangrijkste! En we hopen jullie op één van
de vele komende activiteiten te mogen verwelkomen. We gaan op
hetzelfde elan verder met onze Nieuwjaarsreceptie, Plateau Speelt
Theater, Engineer of the Year, TechBoost! en nog vele andere activiteiten. Het ziet er goed uit.
Bruno Geltmeyer

Eind oktober kregen we dan een boeiende Update@Campus met professor Frederik Anseel die ons heel wat bijbracht over hoe we ons
werk vandaag moeten organiseren en welke basiseigenschappen
hedendaagse leiders moeten hebben: betrouwbaarheid, competentie en zorg zijn elementair. Een bijna vol auditorium, een interessante
voordracht en een mooi netwerkevent maakten de avond af.
Tussendoor was er ook nog het bezoek aan glasatelier Mestdagh,
een interessante avond omtrent drijvende windmolenparken en
het altijd boeiende “Tuupe Tegoare”.
Eind november hadden we onze jaarlijkse reünie. Iets minder aanwezigen dan anders maar wie er was, is heel enthousiast naar
huis gegaan. Tijdens de viering van de jubilarissen hield ir. Patricia Vervenne een ontroerende en aangrijpende voordracht over
haar wedervaren toen ze als één van de eerste vrouwelijke ingenieursstudenten aan onze faculteit studeerde in de jaren zestig. Ontluisterend hoe vrouwonvriendelijk onze universiteit en industrie
toen was. Op blz.14 van deze editie kan u haar getuigenis lezen.
Gelukkig is er veel ten goede veranderd maar het kan nog veel
beter. Het kan geen toeval zijn dat ze net die voordracht hield in de
week van het “geweld tegen de vrouw”. Laat ik daar dan ook mijn
nieuwjaarswens 2020 van maken. Vrouwelijke ingenieurs zijn top,
maar er zijn er veel te weinig. We moeten ons vak aantrekkelijker
maken voor jonge meisjes zodat ze de studies aanvatten. De industrie, overheid en universiteit zit met open armen op hen te wachten.
Laten we daar allen samen aan werken in het komende jaar.
Op 11 december 2019 werd de 13de Gouden Medaille Magnel uitgereikt in de Aula van de Universiteit aan ir. Laurent Ney die deze
prestigieuze prijs wegkaapte met de Lentloperbrug in Nijmegen.
Een waardige winnaar!

Bruno Geltmeyer - voorzitter AIG
©Nik
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IN MEMORIAM

GODFRIED DERVEAUX

Op 8 november 2019 is ir. Godfried Derveaux ons ontvallen. Collega Godfried Derveaux
studeerde in 1952 af aan onze faculteit als burgerlijk bouwkundig ingenieur. Hij werkte eerst
enkele jaren bij een groot aannemersbedrijf in Brussel.
In 1958 startte hij als zelfstandig raadgevend ingenieur en in 1977 richtte hij het ingenieursbureau op dat zijn naam draagt. Zijn bureau werd wereldvermaard en voerde tot hiertoe
meer dan 4.000 projecten uit in het domein van de burgerlijke bouwkunde (bruggen, viaducten, tunnels,…), industriële projecten (auto-industrie, brouwerijen, papierindustrie, petrochemie,..) en gebouwen (torens, shoppingcentra, ziekenhuizen,…). Enkele voorbeelden zijn de
eerste hyperstatische spoorbruggen van voorgespannen beton in België, de nieuwe brouwerij van AB InBev, de hallen van Flanders Expo en de ondergrondse parking van de Vrijdagmarkt te Gent. Godfried bleef als gedelegeerd bestuurder van zijn bedrijf actief tot 1997.
Naast de leiding over zijn eigen bedrijf nam Godfried tal van mandaten op: in de Belgische
Betongroepering, in de Kamer van Raadgevende Ingenieurs van België en in diverse wetenschappelijke, technische en beroepsverenigingen.
ir. Godfried Derveaux was van 1991 tot 1994 voorzitter van AIG. In die periode en ook nadien
was hij tevens de drijvende kracht in de zoektocht naar sponsoring ter gelegenheid van de
vijfjaarlijkse Gouden Medaille Gustave Magnel. Hij was bovendien de grote bezieler van de
viering van 125 jaar AIG (in 2001, onder het voorzitterschap van wijlen Prof. dr. ir. J. Dilewijns),
waarbij hij, quasi in zijn eentje, ervoor zorgde dat dit spraakmakende evenement (een
academische zitting, een revue en zelfs een feestmaal ‘dinner by candlelight’ in de
Pacificatiezaal van het Gentse Stadhuis) financieel haalbaar werd. Ook na 2001 bleef
Godfried zich inspannen voor de AIG, o.a. met betrekking tot de verkoop van het
secretariaat in de Lange Kruisstraat.
Omwille van zijn grote verdiensten zowel binnen als buiten de AIG, werd Godfried tot erelid van AIG uitgeroepen in juni 2015. Deze vereremerking werd met
de nodige luister gevierd. Vooral de voordracht van wijlen prof. ir. Daniël Vandepitte
- eveneens erelid van AIG - waarmee hij de uitmuntende kwaliteiten van het
nieuwe erelid op zijn geëigende manier toelichtte, zal de talrijk opgekomen
aanwezigen lang bijblijven.
Godfried was niet alleen een zeer getalenteerd ingenieur, maar tevens een zeer
bescheiden en minzaam man op wie men steeds kon rekenen en voor wie
een woord een woord was. Hij was een uitermate warme persoon, bijzonder hoffelijk en vriendelijk, open minded, immer positief en optimistisch, en in alle opzichten zeer vrijgevig: met humor, met goede raad,
met daadwerkelijke bijstand in zeer vele vormen.
Met heel veel dankbaarheid kijken we terug op de loopbaan en tomeloze inzet van collega Godfried Derveaux en bieden zijn echtgenote,
kinderen en familie ons welgemeend medeleven aan.
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UITNODIGING

ALGEMENE VERGADERING

JAARLIJKSE

26.02 ALGEMENE VERGADERING

WIE WORDT
ENGINEER
OF THE YEAR
2020?

De faculteit en AIG lauweren jaarlijks een alumnus/
alumna, die in de laatste drie
jaar in zijn of haar bedrijf
een baanbrekende innovatie
heeft ontwikkeld of een significante maatschappelijke
bijdrage heeft geleverd.
VOOR WIE?
Alle afgestudeerden die
minimum vijf jaar geleden
het diploma burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel
ingenieur behaald hebben
aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van UGent en een verdienstelijke bijdrage in de
industrie of maatschappij
hebben gerealiseerd.
HOE?
Nominaties gebeuren via de
websiteaig.ugent.be/engineeroftheyear waar tevens
alle informatie terug te
vinden is.
DEADLINE

EN BEZOEK AAN HET NIEUWE GEBOUW VAN HET VIB

PROGRAMMA
9 19.00u
Aanvang Algemene Vegadering

9 20.00u
Aansluitend bezoek aan VIB-UGent

AGENDA
9 Opening van de zitting
9 Verslag van de raad van bestuur
9 Verslag omtrent het resultaat en
de balans 2019 en de begroting 2020
9 Verslag van de commissarissen
9 Goedkeuring rekeningen 2019 en
begroting 2020
9 Kwijting aan de leden van de
raad van bestuur en de commissarissen
9 Aanstelling commissarissen voor
nazicht van het boekjaar 2020
9 Bepaling lidmaatschapsbijdrage 2021
9 Aankondiging prijzen
9 Statutaire verkiezingen
van de bestuurders
9 Varia.

AANSLUITEND BEZOEK AAN HET VIB
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
is een non-profit onderzoeksinstituut in de
levenswetenschappen. Het hoofdkantoor
is gevestigd te Gent. Ruim 1.400 wetenschappers verrichten bij VIB basisonderzoek naar de moleculaire mechanismen die
instaan voor de werking van het menselijk
lichaam, planten en micro-organismen.
De onderzoekers van VIB werken op de
campussen van vijf Vlaamse universiteiten - UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. VIB wordt ondersteund
door de Vlaamse Overheid. Naast strategisch basisonderzoek besteedt VIB veel
aandacht aan het omzetten van onderzoeksresultaten in producten ten dienste
van de consument en de patiënt – de zogenaamde techtransfer. Communicatie is ook
een belangrijke pijler. VIB ontwikkelt een
breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van
de biotechnologie.
Het nieuwe gebouw, dat we zullen bezoeken, zal ook het restaurant bevatten
voor o.a. alle UGent-personeelsleden op
campus Ardoyen.

Woensdag 26 februari 2020
Onderzoeksgebouw VIB-UGent
Technologiepark-Zwijnaarde 927
9052 Zwijnaarde

15 januari 2020
Alle informatie en inschrijven, ga naar
aig.ugent.be
VIB-UGent
bron: UGent
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NIEUWS UIT DE FACULTEIT

ROBOTS HELPEN
LEERKRACHTEN IN DE KLAS
ROBOTS HEBBEN SLECHTS DRIE UUR NODIG OM TE LEREN HOE ZE LEERKRACHTEN KUNNEN
ONDERSTEUNEN IN EEN KLASOMGEVING, VOLGENS NIEUW INTERNATIONAAL ONDERZOEK VAN
PROF. TONY BELPAEME.
ASSISTENT IN DE KLAS
Leerkrachten ervaren vandaag een grote werkdruk, onder andere
door een toename van het aantal leerlingen per klas. De één-opéén leermomenten tussen leerkracht en leerling zijn vaak beperkt
maar hebben wel een grote meerwaarde. Om de leerkracht meer
ademruimte te geven is het niet ondenkbaar in de toekomst een
robot in te zetten om de leraar aan te vullen en extra geïndividualiseerd onderwijs aan te bieden.
SOCIALE ROBOT
In een studie, gepubliceerd in Science Robotics, werd een robot
getoond die autonoom gedrag leerde aan de hand van menselijke
begeleiding. In plaats van een robot met de hand te programmeren
of de robot te laten leren met behulp van machine learning, is er een
nieuwe methode ontwikkeld om een robot te tonen hoe het dingen
moet doen. De robot start zonder enige kennis en moet in het begin
begeleid worden door een persoon. Deze persoon stuurt de robot
aan zodat die de juiste dingen doet op het juiste moment. Maar de
robot probeert om hiervan te leren, en gaat geleidelijk aan gedrag
overnemen.

begin moest de robot nog, bij wijze van spreken, bij de hand gehouden worden door de leraar, maar langzaamaan leerde de robot de
leerstijl van de leraar aan en nam hij die over. In de toekomst is het
misschien niet meer nodig om robots te programmeren of in hun
eentje te laten leren, maar kunnen robots leren van mensen. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze zelflerende robot niet enkel
voordelen kan hebben voor leerkrachten, maar ook in een aantal
andere toepassingen zou kunnen ingezet worden waarbij robots
nodig zijn zoals in de gezondheidszorg.
De studie werd gecoördineerd door onderzoekers van de Universiteit van Plymouth en Universiteit Gent. Dit team analyseerde het
SPARC-systeem, Supervised Progressively Autonomous Robot
Competencies, en toonde aan dat de robot in iets meer dan drie uur
succesvol gedrag leerde dat hij vervolgens kon gebruiken om educatieve activiteiten te ondersteunen. De robot nam de unieke dynamiek en onderwijsstijl van de leraar over, en het gedrag van de
robot had een positieve impact op de kinderen.
Professor Tony Belpaeme, van de Universiteit Gent en Universiteit
van Plymouth, heeft ongeveer twee decennia gewerkt op het gebied
van sociale robotica en was ook betrokken bij het onderzoek.

De robot werd getest in een lagere school in Groot-Brittannië, waar
de robot kinderen hielp met een les over voedselnetwerken. In het

‘Robots kunnen een positieve bijdrage leveren in de klas. Maar de
uitdaging ligt in de manier waarop ze
aan het werk gezet kunnen worden
in het leslokaal zodat ze een consistente ondersteuning kunnen bieden. ’
Prof. Tony Belpaeme

Sociale robot in de klas
bron: Plymouth University
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PROFESSOR ROEL BAETS
ONTVANGT JOHN TYNDALL
AWARD

PROFESSOR VERONIQUE
VAN SPEYBROECK
IN ‘WOMEN OF CATALYSIS’

Op 12 november werd de prestigieuze award toegekend aan
professor Roel Baets. De officiële uitreiking vindt plaats in maart
2020 in San Diego.

In een poging om sterke vrouwelijke onderzoekers in een overwegend mannelijk onderzoeksveld in de picture te plaatsen, is er een
speciale ‘Women of Catalysis’ verschenen waarin ook UGent prof.
Veronique Van Speybroeck aan bod komt.

AWARD
De John Tyndall Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die buitengewone bijdragen levert in het vakgebied van
de optische vezeltechnologie, inclusief optische vezels zelf, de
optische componenten die worden gebruikt in vezelsystemen,
evenals transmissiesystemen en netwerken die vezels gebruiken. De bijdragen die met de prijs erkend worden, hebben de
tand des tijds al doorstaan en vormen een bewezen voordeel
voor de wetenschap, technologie of maatschappij. De bijdragen
kunnen experimenteel of theoretisch zijn.
UITREIKING
Deze prijs, opgericht in 1987, wordt gezamenlijk toegekend door
de IEEE Photonics Society en The Optical Society (OSA). De
Award wordt geschonken door Corning Inc. en bestaat uit een
speciaal in opdracht vervaardigd Steuben-kristallen sculptuur,
een officieel uitreikingsdiploma en een honorarium. De presentatie en officiële uitreiking vindt plaats op de Optical Fiber Communication Conference (OFC), die in 2020 van 8 tot 12 maart zal
plaatsvinden in San Diego.
De award wordt toegekend aan professor
Baets ‘voor baanbrekend
onderzoek in het domein
van geïntegreerde siliciumfotonica en voor een
prominente rol bij het initiëren van een foundrymodel in dit domein.’

Het ChemCatChem-journal, een van de belangrijkste tijdschriften op
het gebied van katalyse, benadrukt de sterke bijdragen van onderzoeksgroepen die door vrouwen geleid worden. Ze brachten 67
sterke vrouwelijke onderzoekers in beeld in een speciale uitgave:
‘Woman of Catalysis’. Eén van de naar voor gebrachte onderzoekers is Professor Veronique Van Speybroeck. Ze leidt het Centrum
voor Moleculaire Modellering (CMM), een multidisciplinaire groep
van een 40-tal onderzoekers die werken op het grensgebied van
de natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde en ingenieurswetenschappen en behorende tot de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent. Professor Van Speybroeck behaalde twee prestigieuze
grants van de European Research Council (ERC) en publiceerde
meer dan 350 wetenschappelijke artikels, onder andere in Science,
Nature Materials, Nature Chemistry en Nature Communications.
Ze bouwde een sterke expertise uit in het modelleren van complexe
chemische transformaties in nanoporeuze materialen, waaronder
zeolieten en organische metaalstructuren.
Het ChemCatChem-tijdschrift stelt dat veel nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van katalyse-wetenschap worden aangebracht door
onderzoeksgroepen onder leiding van vrouwen. De Special Issue is
bedoeld als een unieke gelegenheid om de prestaties van vrouwelijke onderzoekers op het gebied van katalyse te vieren en enkele
van de beste onderzoeken onder leiding van
vrouwen te belichten. Met
deze actie wensen ze ook
een grotere representatie van vrouwelijke onderzoekers te promoten als
sprekers op internationale
conferenties en in editorial boards.
Sarah Leunens

Roel Baets

©2019, John Wiley and Sons
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ONDERZOEK IN DE KIJKER

©Envato Elements

UGENT 3D-PRINT MEE AAN DE TOEKOMST
TWEE UGENT-TEAMS VALLEN IN DE PRIJZEN IN SOLVAY
ADDITIVE MANUFACTURING CUP 2019
Helemaal los van de vaak negatieve berichtgeving over single-use plastics, denken UGent onderzoekers en
studenten na over een duurzame economie, waarin kunststoffen (en composieten) wel degelijk een belangrijke
rol krijgen. Twee UGent-teams namen deel aan de Solvay Additive Manufacturing Cup 2019, waar ze het in twee
rondes opnamen tegen 35 andere teams van 32 universiteiten, verspreid over drie verschillende continenten.
Hoofddoel: het succesvol 3D-printen van een complexe geometrie in Solvay’s engineering polymeer polyphenylsulfone (PPSU), met opgelegde minimumvereisten voor o.a. mechanische eigenschappen en geometrische
nauwkeurigheid. Met de behaalde tweede en derde plaats kleurden ze het podium UGent-blauw. Wat heeft deze
emerging technology - Additive Manufacturing - zoal te bieden en hoe 3D-print UGent mee aan de toekomst?
EEN KLEINE REVOLUTIE
Additive Manufacturing (AM), in de volksmond beter gekend als 3D-printen, ontstond
in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dankzij
deze technologie werd het mogelijk om
selectief (punt per punt en/of laag per laag) en
sterk geautomatiseerd een voorwerp te vervaardigen. Aanvankelijk werd de technologie
door de hoge investeringskost en lage gebruiksvriendelijkheid eerder beperkt ingezet. Mede
door het vervallen van enkele belangrijke
patenten is de technologie veel toegankelijker
geworden binnen de maker community en
ontstond er een exponentiële doorontwikkeling van AM-machines en software. Het laatste decennium verschoof het beoogde toepassingsgebied van de technologie van het
maken van snelle prototypes (vandaar de
8
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verouderde naam rapid prototyping voor
3D-printen) in vaak brosse acrylaathasen
richting het fabriceren van mechanisch
belastbare onderdelen als een eindproduct.
Gedreven door de nood aan lichte, sterke en
complexe onderdelen in o.a. de transport- en
medische sector stijgt de vraag naar AM-materialen van o.a. de thermoplastische engineering polymeren zoals bv. polyetherimide
(PEI), polyphenylsulfon (PPSU) en polyetheretherketon (PEEK). De hoofdreden hiervoor:
de specifieke sterkte (de sterkte per eenheid
van densiteit) van kunststoffen en hun composieten is vaak hoger dan die van metalen.
Daarom is er dankzij de keuze voor engineering polymeren dikwijls gewichtsreductie
mogelijk, wat bv. zorgt voor een hogere fuel

efficiency en lagere CO2-uitstoot in de transportsector, of tot ergonomische protheses
en ortheses in de medische sector. Jammer
genoeg is het printen van deze polymeren
een limitering van de huidige AM-technologie: momenteel zijn er nagenoeg geen
commercieel verkrijgbare 3D-printers die
geschikt zijn voor de hoge verwerkingstemperaturen (>400°C) vereist voor de verwerking van deze kunststoffen. Bovendien vraagt
kunststofverwerking op dergelijk hoge temperaturen om een gebalanceerde warmtehuishouding binnenin de 3D-printer, dit om
thermische spanningen tegen te gaan welke
zorgen voor ongewenste vervormingen van
het onderdeel. Een grondige studie en optimalisatie van de procesparameters is noodzakelijk om een ‘nieuw’ materiaal met vol-

doende geometrische nauwkeurigheid en
mechanische eigenschappen te kunnen
3D-printen.
WAAROM EEN AM CUP?
Solvay is een multinational met hoofdzetel in
Brussel en focust op de productie van engineering polymeren, veelal voor de medische, transport- en chemische sector. De
goede mechanische eigenschappen van
deze polymeren, gecombineerd met hun
brandvertragende, vaak slijtvaste eigenschappen en chemische en thermische
bestendigheid maken ze geschikt voor luchten ruimtevaarttoepassingen. Ten behoeve
van medische toepassingen is sterilisatie
mogelijk. Ze kunnen ook ingezet worden
voor chemische en elektr(on)ische toepassingen. Het door middel van AM produceren van custom tooling en eindproducten in deze materialen kan een duurzame
en/of economische meerwaarde bieden in
eerdergenoemde sectoren.
Met het oog op het accelereren van de
doorontwikkeling van bestaande extrusiegebaseerde AM-technologie met deze hightech materialen, schreef Solvay de voorbije
twee jaar een wedstrijd uit. Hoofddoel: het
succesvol printen van één van hun engineering polymeren, ditmaal de thermoplastische en amorfe kunststof PPSU. Vanuit
het oogpunt van de deelnemende universiteiten geeft dergelijke wedstrijd de kans om
bestaande know-how te demonstreren en de
bestaande expertise uit te breiden door het
onderzoeken van een nieuw AM-materiaal.
UGent teams PPSUsual en PPSUPER
wonnen met hun tweede en derde podiumplaats een geldprijs van respectievelijk ¤5000 en ¤3000, te besteden aan verder
onderzoek. Vorig jaar organiseerde Solvay
ook al een AM Cup met de focus op het
printen van het semi-kristallijne, thermoplastische polymeer PEEK, waarop eenzelfde team, samengesteld uit personeel en
studenten van de UGent onderzoeksgroep
Centre for Polymer and Material Technologies (CPMT) een vierde plaats behaalde.

geprinte lagen te bepalen. Anderzijds diende
een drukleiding (figuur 3) geprint te worden
welke omwille van zijn complexe geometrie
niet met conventionele technieken - zoals
spuitgieten - te vervaardigen is. De drukleiding werd gedurende twee uur onderworpen aan een druk van meerdere tientallen bar en diende aan bepaalde eisen
voor oppervlaktekwaliteit te voldoen. Voor
beide UGent-teams lag de focus voornamelijk op het optimaliseren van de bouwparameters om een product met een minimum
aan holtes te vervaardigen (figuur 4), de
temperatuurinstelling voor gewenste reologische eigenschappen van het printmateriaal te optimaliseren, het experimenteel
gebruik van infraroodstraling om de hechting tussen de verschillende lagen te verbeteren en het aanpassen van de machinedynamiek om de oppervlakteruwheid van het
object te verlagen.

er binnen CPMT naast procesoptimalisatie
simultaan gewerkt aan materiaalontwikkeling (link met industrieel ingenieur chemie en
burgerlijk ingenieur materiaalkunde), dynamisch machineontwerp van zowel printkop,
kinematische systemen en bouwkamer (link
met industrieel ingenieur elektromechanica)

Figuur 1 Buigproefstaven geprint in PPSU

INNOVATIE IN ADDITIVE
MANUFACTURING
Additive Manufacturing is een relatief jonge
technologie die nog steeds in volle ontwikkeling is, mede omwille van zijn complexe vervaardigingsproces. De AM-pijler binnen de
onderzoeksgroep Centrum voor Polymeer
en Materiaal Technologie (CPMT) van UGent
kreeg vorm in 1994 en evolueerde van
industrieel technologisch naar fundamenteel
technologisch onderzoek, dit door via verschillende projecten de proceskennis, machinebouwexpertise en interactie met een
breed gamma van materialen uit te diepen.
Het AM-onderzoek focust zich voornamelijk
op extrusiegebaseerde technologieën voor
polymeren en composieten. Daarnaast is er
ook ervaring met poedersintertechnologie
en fotopolymeertechnologieën.
Bij onderzoek naar complexe technologieën zoals 3D-printen is er vaak sprake
van interdisciplinariteit (figuur 5). Zo wordt

Figuur 2 Trekproefstaven geprint in PPSU

Figuur 3 Buigproefstaven geprint in PPSU

TRIAL PRINT, ERROR, TRIAL PRINT, …
De Solvay AM Cup 2019 bestond uit twee
challenges. Enerzijds dienen buig- en
trekproefstaven (figuur 1 en 2) geprint
te worden. Deze werden mechanisch
beproefd om zowel de sterkte, stijfheid
en de kwaliteit van de hechting tussen de

Figuur 4 Dwarsdoorsnede van een buigproefstaaf in PPSU om de geometrische vulling na te gaan
en mogelijke gasinsluitsels in kaart te brengen.
AIG-NIEUWS
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en de integratie van robotsystemen en het
ontwikkelen van nieuwe bouwstrategieën
(industrieel ingenieur automatisering). Het
verder uitdiepen en uitwisselen van kennis
gebeurt binnen UGent bv. in een multidisciplinair GOA-project waarin verschillende
onderzoeksgroepen (Bouwkundige Constructies, Diergeneeskunde Morfologie,
Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit en
CPMT) onderzoek doen naar het 3D-printen
van cementgebonden structuren, polymeren/composieten en chocolade evenals het
toepassen ervan voor 3D giettechnieken.
Samenwerking met UGent onderzoeksgroepen binnen farmaceutische (drug delivery)
en biomedische (scaffolds en tissue engineering) toepassingen biedt eveneens toekomstperspectieven.
Het AM-onderzoek past overigens perfect
binnen de bredere onderzoeksstrategie van
CPMT, waarin er naast kunststofverwerking
ook aandacht is voor recyclage en duurzaam (her)gebruik van kunststof en composiet afvalstromen. Zo is CPMT partner van
een Europees project PolyCE, dat als doel
heeft de polymeerfractie uit een post-consumer afvalstroom van elektronica te upcyclen en zo de materiaalketen te sluiten,
gekend als circular economy. In het Europees project Repair3D worden vergelijkbare kunststofstromen samen met gerecycleerde koolstofvezel via 3D-printen onder
het motto ‘Closing the loop’ verwerkt tot
hoogwaardige afgeleide producten. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van een pelletgebaseerde printkop (gepatenteerd) welke
de dure en energie-intensieve tussenstap
van het maken van 3D-printfilament overbodig maakt. Verder is er binnen dit project
ook ruimte voor procesinnovatie zoals het

Bouwstrategie

Machineontwerp

Materiaalontwikkeling

Procesoptimalisatie

AM

3D-printen met continuvezel versterkt materiaal, wat voor een ongeziene stijfheid en
sterkte zorgt in vergelijking met de courante
materialen op de markt.
Om alles in een breder kader te kunnen
plaatsen en bestaande kennis te bundelen, wordt ook stevig ingezet op internationale samenwerking. Zo werd in 2018 een
Joint Laboratory for Additive Manufacturing – JLAM opgestart samen met vooraanstaande onderzoeksgroepen uit Sichuan
University, China (State Key Laboratory for
Polymer Materials Engineering en State Key
Laboratory for Biotherapy).
Toch moet de samenwerking niet altijd ver
gezocht worden: bij de oprichting van zowel
P3Lab als FabLab UGent ontstond in 2013
een ‘Fabrication Laboratory’ waar makers
de juiste tools vinden om prototypes te ontwikkelen met behulp van de nieuwste productietechnieken, onder andere 3D-printen.
Het is een plaats waar samenwerking over
verschillende onderzoeksgroepen, faculteiten en industrie organisch groeide. In 2015
werd het FabLab UGent uitgebreid in een
universiteitsbreed kader en biedt ondersteuning aan project based learning en activerend leren in verschillende onderzoeksgroepen en faculteiten evenals aan Ghent Design
Factory.
LANGETERMIJNVISIE
Dankzij interdisciplinair onderzoek naar
materiaalinnovatie, gebruik en hergebruik
van materialen en de ontwikkeling van
nieuwe hard- en software, bouwt men bruggen tussen verschillende onderzoeksgroepen, departementen en industriële partners.
Door expertise op te bouwen, te delen en te
combineren slaagt UGent erin om een internationaal concurrentiële positie in te nemen
in de doorontwikkeling van Additive Manufacturing, vaak onder de vorm van grootschalige projecten en samenwerkingsverbanden. Bovendien wordt deze expertise
meteen geïntegreerd in de lessenpakketten van verschillende ingenieursdisciplines,
waar materiaalinnovatie, duurzaamheid en
doorgedreven automatisering belangrijke
troeven zijn om samen mee te printen aan
een high-tech toekomst.
Willem Van De Steene
Ludwig Cardon

Figuur 5 Verschillende pijlers belangrijk voor het
beheersen van een AM-proces
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AFGESTUDEERDEN
In 2019 studeerden er 805 ingenieurs
af waarvan 82 met de grootste onderscheiding. Op de proclamatie van 6 juli
ontvingen 581 en op 14 september 224
afgestudeerden hun masterdiploma.
CAMPUS PLATEAU

442

Master of Science in de
ingenieurswetenschappen
Architectuur

62

Master of Science
Biomedical Engineering
Chemical Engineering
Civil Engineering
Computer Science Engineering
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Engineering Physics
Fire Safety Engineering
Industrial Engineering and Operations Research
Sustainable Materials Engineering
Textile Engineering
Stedenbouw en de ruimtelijke planning

37
31
57
51
24
66
14
12
31
15
2
6

International Master of Science in
Biomedical Engineering
Fire Safety Engineering

2
15

European Master of Science in
Photonics
Nuclear Fusion and Engineering Physics
CAMPUS SCHOONMEERSEN
Master of Science in de
industriële wetenschappen
Bouwkunde
Chemie
Elektromechanica
Elektronica-ICT
Elektrotechniek
Informatica
Landmeten
CAMPUS KORTRIJK
Master of Science in de
industriële wetenschappen
Elektromechanica
Elektronica-ICT
Elektrotechniek
Industrieel ontwerpen

9
8
266

77
27
62
25
29
40
6
97

23
28
15
31

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs
Wil jij jouw management-skills upgraden?
Wil jij je leiderschapsprofiel kennen en bijsturen
om een effectieve leider te worden?
Wil jij een compleet overzicht van wat management en leiderschap is?
als je ja zegt op bovenstaande vragen,
dan is deze unieke opleiding een must.
In deze 10-daagse opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een
modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch én
praktisch overzicht van management en leiderschap.
De opleiding bestaat uit 5 modules die samen een coherent compleet pad
vormen om van jou een succesvol manager en leider te maken.
De opleiding is een must voor elke middle-manager die wil doorgroeien
naar meer belangrijke functies binnen de bedrijfswereld. Elke module start
met een solide theoretische fundering. Skills worden snel bijgewerkt en ook
praktisch getraind. Aan de hand van praktijk-cases wordt in groep de theorie
ook effectief toegepast.
20 februari 2020 - 26 juni 2020
alle info: www.ugain.ugent.be/leiderschap
Starten ook voorjaar 2020
- big data
- big data hands-on
- informatiebeheer voor bouWprojecten (bim)
Doorlopend: miLieucoördinator via afstandsLeren. type a/type b/overgangsopLeiding b naar a

postacademische opleidingen
voor professionals

WWW.ugain.ugent.be
ugent academie voor ingenieurs
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TERUGBLIK OP AIG EVENTS

UPDATE@CAMPUS

CAPTAINS OF INDUSTRY

HOE MOETEN WE WERK IN DE
TOEKOMST ORGANISEREN?
ANDERS LEIDING GEVEN

OP DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 ORGANISEERDE AIG SAMEN
MET DE FACULTEIT DE TWEEDE EDITIE VAN HET ‘CAPTAINS OF
INDUSTRY’-EVENT.
Tijdens dit event gaven bedrijfsleiders en equivalente profielen hun visie over een
relevant en hedendaags thema. Het thema dit jaar was: ‘Duurzaamheid: welke acties
en investeringen zijn noodzakelijk op korte en langere termijn?’.
Het event ging door in de hoofdzetel van Jan De Nul nv in Aalst.
De volgende ‘Captains of Industry’ kwamen aan het woord, in een interactieve sessie
gemodereerd door alumni Jan Lagast en Iris Vande Walle (beiden oud VTK-praeses):
9
9
9
9
9

Jan Pieter De Nul - CEO van de Jan De Nul Group
Filip Boelaert - Secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Tim Berckmoes - CEO ABC Engines
Michel Soubry - Algemeen Directeur Soubry
Fabian Leroy - Voorzitter Raad van Bestuur van Katoen Natie

Op basis van de 17 ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties werden
de duurzaamheidsinspanningen gekaderd, en werd er aangetoond dat deze inspanningen niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook interessante opportuniteiten bieden.
De ‘Captains’ namen vervolgens ook deel aan een panelgesprek op basis van vragen
uit het publiek. Tijdens de aansluitende ‘walking dinner’ werd er uiteraad ook voldoende tijd voorzien voor interactie en netwerking tussen alle deelnemers en genodigden: een ideale gelegenheid om nieuwe contacten te leggen of om bestaande contacten te versterken!

De lezing werd op donderdag 24 oktober
2019 gegeven door prof. Frederik Anseel,
Vice Dean of Research van de King’s Business School, King’s College London en
voorzitter van de European Association of
Work and Organizational Psychology.
Tijdens de lezing bracht prof. Frederik
Anseel een boeiende voordracht voor 340
ingenieurs over het thema ‘Hoe moeten
we werk in de toekomst organiseren?
Anders leiding geven.’ De professor leerde
ons hoe we werkomgevingen kunnen creëren waar mensen goed kunnen en willen
presteren. We stelden vast dat bedrijven
hun best doen om relevant te blijven in
een snel veranderende wereld, maar ze
hebben moeite om hun beste werknemers
betrokken en gelukkig te houden.
Er werden enkele technieken voor modern
leiderschap (bv. inzicht, zorg en vertrouwen)
aangereikt.
Na de inspirerende les volgde traditiegetrouw een uitgebreide netwerkreceptie.

We zijn de ‘Captains’, en de gastheer Jan Pieter de Nul in het bijzonder, zeer dankbaar
voor de boeiende en uiterst interessante avond!

Captains of Industry
© Nik
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Prof. Frederik Anseel
©Nik

LAURENT NEY
LAUREAAT GOUDEN MEDAILLE
GUSTAVE MAGNEL
DEZE INTERNATIONALE PRIJS WORDT VIJFJAARLIJKS TOEGEKEND AAN
DE ONTWERPER VAN EEN VOLTOOID BOUWWERK DAT BESCHOUWD
WORDT ALS EEN BELANGRIJKE EN MERKWAARDIGE TOEPASSING VAN
GEWAPEND BETON OF VAN VOORGESPANNEN BETON.

Laureaat Laurent Ney & Bruno Geltmeyer
©Nik

Voor deze editie van de prijs (periode 20142018) werden in totaal 7 projecten ingediend
die in aanmerking kwamen. Na grondige analyse van de dossiers, besliste de wetenschappelijke jury om Laurent Ney uit te roepen tot
laureaat voor zijn ontwerp en realisatie van ‘de
Lentloperbrug in Nijmegen/NL’.
De uitreiking vond plaats op 11 december
in de Aula van de UGent en werd voorafgegaan door een informatieve studienamiddag
door Labo Magnel over betononderzoek.
LAURENT NEY

Als onderdeel van de dijkverlegging bij
Lent en de ‘Ruimte voor de Waal’ waren
twee nieuwe bruggen en een verlenging
van de bestaande Waalbrug nodig. Tussen
de Waalbrug en de spoorbrug ligt nu De
Lentloper die Lent verbindt met het nieuwe
eiland. Tijdens de lezing door Laurent Ney
kregen we een goede kijk op het proces
van ontwerp en realisatie van de brug.
De avond werd afgesloten met een walking
dinner en de gelegenheid biedt om met de
laureaat en andere genodigden kennis te
maken.
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Laureaat Laurent Ney, architect en burgerlijk ingenieur, is opgeleid aan Belgische
en Duitse universiteiten. In 1996 richtte hij
het studiebureau Ney & Partners in Brussel
en Luxemburg op. Ney & Partners werkt
momenteel met een internationaal team
van een 120-tal medewerkers aan wereldwijde projecten. Ney’s benadering van
engineering is gebaseerd op onderzoek:
optimisatie en form-finding. Door de realisatie van meer dan honderd bruggen en

talrijk speciale structuren kan hij bogen op
een rijke praktijkervaring die hij combineert
met een ruime theoretische kennis. Talrijke brugontwerpen van Ney & Partners
werden al bekroond met nationale en internationale prijzen. Zo nu ook de Lentloperbrug met de uitreiking van onze Gouden
Medaille Gustave Magnel.

©Tim Van de Velde

©Thea van den Heuvel/DAPh
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JUBILARISSENVIERING

©Nik

PATRICIA VERVENNE
GETUIGENIS VAN EEN VROUWELIJKE INGENIEUR
OP DE JUBILARISSENVIERING VAN 22 NOVEMBER HEEFT IR. PATRICIA VERVENNE, AFGESTUDEERD IN
1969, HAAR STUDIE- EN WERKERVARINGEN ALS VROUW GESCHETST. HAAR BOEIENDE EN LUDIEKE GETUIGENIS DELEN WE GRAAG HIERONDER.
Geachte aanwezigen, dames en heren.
Graag ga ik in op het verzoek van de organisatoren om even mijn stem te verheffen. Ik
maak van de gelegenheid gebruik om u een
verhaal te vertellen.
THE BOX
Tijdens de colleges aan de universiteit
werden er vijftig jaar geleden niet al te veel
verhalen verteld. Hoogstens een mop waarbij de vrouwelijke studenten door de prof
werden verzocht om even het auditorium
te verlaten. Die toestanden behoren gelukkig tot het rijke verleden van de UGent. Vandaag neem ik u even mee in de tijd om u het
verhaal te vertellen van een vrouwelijke burgerlijk scheikundig ingenieur afgestudeerd in
1969.
Ik ben naar hier gekomen, met een Amerikaanse metalen lunchbox met wie ik sedert
jaar en dag lief en leed heb gedeeld.Laat mij
uitleggen wat hij voor mij betekent. Het is
een ingenieus ontwerp dat bestemd is voor
een fabrieksarbeider of een bouwvakwerker
zodat hij zijn lunch naar de ruwe werkvloer
zou kunnen meenemen en beschermen. Er is
plaats voor zijn naamkaartje. Zijn boterhammen kunnen er in. En in de binnenkant van
het deksel past een thermos. Voor mij staat
deze Amerikaanse lunchbox symbool voor
de arbeid in de industrie. Toen ik 18 jaar was
14
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en aan mijn studies voor burgerlijk ingenieur scheikunde begon, had ik een heel idealistisch beeld over de industrie. Voor mij was
een industriële vestiging a box, waarbij langs
de ene kant arbeiders, bedienden, ingenieurs
en onderhoudspersoneel binnenstromen, om
in de box samen te werken aan het productieproces, elk met zijn eigen vakbekwaamheid,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en
waarbij langs de andere kant van de box de
afgewerkte producten naar buiten stroomden. De rookpluim die uit die box opsteeg,
symboliseerde voor mij de wetenschappelijke, technologische, sociale en economische
vooruitgang van een hoogtechnologische
westerse samenleving die voor iedereen
alleen maar toenemende welvaart kon brengen. Soms reed ik ‘s nachts, wanneer ik moe
gestudeerd was, met de auto van mijn ouders

naar de Gentse Kanaalzone, om er te genieten van de lichtjes van de destillatietorens,
van de dampende schouwen, van de eeuwige vlam en van de stilte, alleen onderbroken door het geronk van machines. Ik kon mij
niets romantischer voorstellen.De universiteit
was, toen ik 18 jaar was, ook zoiets als een
industrieel complex, een fabriek, a box. Ik zie
mij nog enthousiast de Plateaustraat in Gent
beklimmen om in deze box binnen te gaan en
er deel te nemen, niet aan een fabrieksproces, maar aan een universitair vormingsproces om later als afgestudeerde ingenieur de
box te verlaten en volleerd de wijde wereld in
te trekken. Als vrouwelijke student toegang
krijgen tot ‘the box’ was geen probleem.
Net zoals alle mannelijke studenten moest je
enkel slagen in het toelatingsexamen. Gelijke
kansen voor iedereen, zou je zo denken.
STUDENTENTIJD

Amerikaanse lunchbox
©Nik

Binnen ‘de universitaire box’ echter lagen
de verhoudingen wel enigszins anders. In
haar boek: Uit de ivoren Toren, 200 jaar universiteit Gent, (onlangs gepubliceerd door
de UGent) noteert prof. Dr. Gita Deneckere,
hoogleraar geschiedenis, dat er tussen 1945
en 1975 slechts 16 vrouwelijke ingenieurs
aan de RUG afstudeerden. Sommige professoren maakten helemaal geen onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke studenten, maar voor anderen, was het evident

dat mannen slimmer waren dan vrouwen. Ze kwamen er zonder al
te veel zelfreflectie openlijk voor uit. Bijvoorbeeld met een smalend:
‘Dat is een gemakkelijke oefening. We zullen de juffrouw maar aan
bord sturen.’ Eén van deze hoogst mannelijke professoren ging zelfs
zo ver, dat telkens hij tijdens zijn colleges een pikante mop wou vertellen, ik het auditorium moest verlaten. Hij had daar zelf een bordje
voor ontworpen dat hij bij die gelegenheden omhoogstak als een verkeersagent. Als studentin had je tussen al je mannelijke medestudenten - we waren begonnen met +/- 250 - altijd een uitzonderingspositie. Dat had zijn voordelen en zijn nadelen. Zo moest je altijd vooraan
zitten. Te laat komen en discreet binnen glippen kon niet. De prof riep
je steevast naar voren. Kaartspelen op de laatste rijen kon al evenmin.
Zelfs als je broste, was je altijd aanwezig door je afwezigheid.Op het
bal van de ingenieurs in de Gentse Opera, moest je onder het gegniffel van je kameraden de dans openen met de decaan, toen prof. dr. ir.
F. M. Bosch. Maar het was een goede tijd.
We leefden in ‘de box’ op het ritme van de repetities, de oefeningen,
de projectweken en de examens, afgesloten van de buitenwereld, van
het politieke leven, eigenlijk van alles wat niet van veraf of van dichtbij
met de studies te maken had. Het was een tijd van kameraadschap,
grote solidariteit en samenhorigheid. Onder leiding van prof. Bosch,
maakten de afdelingen scheikunde en metaalkunde heel wat studiereizen en stonden er talrijke bedrijfsbezoeken op het programma.

TERUGBLIK AIG EVENTS

REÜNIEFEEST
22 NOVEMBER 2019
Op 22 november 2019 zijn een 300-tal UGent afgestudeerden en hun partners afgezakt naar Salons Mantovani in
Oudenaarde, om deel te nemen aan de jaarlijkse AIG-reünie.
Deze editie mag bestempeld worden als een succes, omwille
van de gezellige sfeer, zoals onderstaande foto’s tonen. Het
volledige fotoverslag kan u raadplegen op onze website.

DE PRAAGSE LENTE
In augustus 1967 moesten we zelfs optreden als ‘gastheer’ - niet als
‘gastvrouw’ - voor een groep van 16 Tsjechische collega’s van de universiteit van Praag die zich specialiseerden in de problematiek van
industriële waterzuiveringsinstallaties. Het was een activiteit die deel
uitmaakte van een studentenuitwisseling en begin mei 1968 bevonden
wij ons in Praag, midden in de Praagse lente. Het was een ongelooflijk leerrijke ontmoeting die zich over de meest uiteenlopende aspecten uitstrekte van wat wetenschappelijke en culturele uitwisseling kan
betekenen. Bier brouwen mag in België behoren tot onze nationale
trots, het resultaat van dit boeiende chemische proces heeft in Tsjecho-Slowakije zo zijn eigen hoogtepunten, om maar niet te spreken
over geestrijke dranken als slivovitsj. Was het de Praagse lente? Mei
1968? Een nieuwe vriendenkring buiten de box? Ik weet het niet. Een
buitenwereld die zolang gesloten was gebleven ging ineens open. Ik
zou deze nieuwe box nooit meer dicht krijgen...
In die periode ontdekte ik niet alleen de politieke en filosofische
wereld. Het was ook de tijd dat ik doorheen de beslotenheid brak van
mijn ingenieursstudies die als enige ritme hadden (nochtans een voor
mij zalig ritme) van: studeren, uitgaan, studeren. Niet veel meer. Mijn
nieuwe blik op de wereld maakte het bijzonder moeilijk om tijdens
de, in politiek opzicht, zeer bewogen tijd van eind de jaren zestig op
dezelfde manier als voorheen geconcentreerd te blijven op mijn studies, vooral in een faculteit waar weinig ruimte was voor reflectie laat
staan kritische reflectie.
DE VROUWELIJKE INGENIEUR
Maar in juni 1969 was het zover, ik werd burgerlijk scheikundig
ingenieur. Klaar voor de industrie, de echte box. Aan werkaanbiedingen ontbrak het niet. Evenmin aan de algemene opvatting dat
een burgerlijk ingenieur niets anders kon zijn dan een man. En hier
wordt mijn verhaal iets minder rooskleurig. De samenleving was
voor alles klaar. Behalve om te accepteren dat er zoiets bestond
als een vrouwelijke burgerlijk ingenieur die nochtans aan één van
haar eigen universiteiten was gevormd. lees verder op p. 16

Sfeerbeelden reüniefeest
©Nik

Er was in de industrie, maar vooral in
het hoofd van een door mannen bestuurde
samenleving, geen plaats voor. Ik was te
vroeggeboren, ik was te vroeg afgestudeerd. Behalve als dokter in de geneeskunde of als verpleegkundige mochten
vrouwen in dit tijd niet ’s nachts worden
tewerkgesteld. Tenzij in de prostitutie. Denk
daar maar eens over na. Met mijn diploma
was er in het ploegensysteem van de chemische en petrochemische industrie geen
plaats voor mij. En wat te denken over de
zwangerschapsdiscriminatie die tijdens de
sollicitatiegesprekken werd gehanteerd als
de gewoonste zaak van de wereld?
IN HET WERKVELD
In september 1969 vind ik werk in Luik bij
een internationaal bedrijf dat waterzuiveringsinstallaties en drinkwaterinstallaties
plaatst over de hele wereld. De tijd is echter
nog niet rijp voor alleenwonende zelfstandige vrouwen zoals ik, ook al zijn ze ingenieur. Van de firma mag ik niet mee naar Brazilië. Stel dat ik verkracht zou worden... Wat
moet ik antwoorden? Dat ik in het bedrijf
zelf al genoeg af te rekenen heb met moreel
geweld? Een door mij wetenschappelijk uitgewerkt project, moest op de valreep aan
een mannelijke collega worden doorgespeeld. Als het over miljoenen gaat discuteert men niet met een vrouw. Onder die
omstandigheden neem ik ontslag.
Ik ga werken als ingénieur methodes in
de AG Compagnie Belge d’Assurances
Générales te Brussel. Na een opleiding
in de informatica word ik samen met 13
andere universitairen belast met het informatiseren van het bedrijf. Maar het romantische beeld uit mijn jeugd van te kunnen
meewerken aan de industriële ontwikkeling en te werken in de industrie, heeft me
nog steeds niet losgelaten. Ik neem ontslag
en keer terug naar mijn vertrouwde universitaire box om er nieuwe studies aan te
vatten. In 1974 studeer ik aan de UGent af
als Ingenieur in de Milieusanering aan het
Interfacultair centrum voor lucht –bodem
-en waterverontreiniging. Helaas, ik was
alweer te vroeg. Maatschappelijk zit het
milieuonderzoek in de lift. De industriële
wereld houdt echter angstvallig de boot af.
We schrijven 1974. Op enkele uitzonderingen na, worden milieuspecialisten vooral
aangeworven, niet om de gepaste milieumaatregelen op een economisch rendabele manier te realiseren maar om in het
gezelschap van enkele juristen, de milieuwetgeving te omzeilen. Het onderscheid
16
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tussen wetenschappelijk onderzoek en economische realiteit haalt me onherroepelijk
weg van mijn jonge idealisme. Ik vind geen
werk. Ik verlaat de industriescène. Ik word
docent aan het Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent. Later, School of Arts
van de Hogeschool Gent. Heb ik mijn grote
liefde, de industrie, achtergelaten? Helemaal niet. Samen met mijn studenten in de
architectuur en toekomstige binnenhuisarchitecten, beeldhouwers, grafische vormgevers, toegepaste Kunsten, restaurateurs,
noem maar op, bezoek ik glasfabrieken,
metaalbedrijven, Sidmar, Vynkier, papierfabrieken, bronsgieterijen, scheepswerven,
kunstenaarsateliers, enzovoort. Hoe staat
het intussen met deze lunchbox waarmee ik
mijn verhaal ben begonnen? Laat ik er ook
mijn verhaal mee beëindigen. Toen ik na
mijn eerste Amerikareis in het bezit kwam
van deze lunchbox, vertegenwoordigde
deze brooddoos, de romantische visie op
de industrie en de universiteit. Beide, tempels van solidariteit, samenhorigheid en
vooruitgang. Jaren later herinnerde deze
brooddoos me er telkens weer aan hoe ik
me van mijn jeugdige illusies had bevrijd en
hoe mijn romantische ideeën plaats hadden
gemaakt voor een kritische bevraging van
het vooruitgangsidee. Ik heb deze lunchbox
nooit gebruikt als lunchbox. Ik heb ze altijd
gebruikt als handtas. Ze heeft me altijd en
overal vergezeld. In de Hogeschool droeg
ik ze mee als symbool van mijn jeugdige
vooruitgangsgerichte ideeën over industrie,
ecologie, onderwijs en samenleving. Voor
de studenten was ze het ikoon van mijn
aanwezigheid. Het is een eigenzinnige box
die nog altijd zijn eigen aard heeft behouden. Zo laat hij bijvoorbeeld nog steeds
geen gsm-ontvangst toe. Meer zelfs, een
gsm gaat in deze box op korte tijd helemaal
in de vernieling. Vandaag staat hij in mijn
werkkamer als een stille getuige van een
heel rijke persoonlijke geschiedenis. Alleen
bij uitzonderlijke gelegenheden mag hij als
handtas mee naar buiten. Zoals op deze
viering van ingenieurs die 50 jaar geleden
zijn afgestudeerd en net als ik hun eigen
geschiedenis, hun eigen dromen en vooral
hun eigen toekomst naar hier hebben meegebracht.Dank u voor uw aandacht.

AGENDA VTK

Jobfair
©Anne-Sophie Bracke

Parkpop
©Line

ir. Patricia Vervenne

12-urenloop
©JVH Photography

Na de VTK-skireis gaat het semester weer
van start en ook VTK vliegt er weer met
volle overtuiging in. Tal van uiteenlopende
activiteiten staan voor de boeg, aan variatie is er nooit een gebrek.

25 FEBRUARI - JOBFAIR

AGENDA HERMES
Het eerste semester is reeds achter de rug. Er werd heel wat gefeest,
gesport en we voorzagen vele andere soorten studentikoze ontspanningen
voor de blokkende industrieel ingenieurs. Het jaar is natuurlijk nog niet
voorbij en er staat nog heel wat te wachten!

Het careerteam haalt weer alles uit de kast
om een schitterende Jobfair te realiseren.
Wie weet mag je ons wel verblijden met
een bezoekje van jouw bedrijf!

20 FEBRUARI - JOBBEURS
Het Job & Stage Event voor industrieel ingenieurs en gerelateerde professionele bachelors zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 20 februari in
het ICC (Citadelpark). Van 13u30 tot
18u zijn er maar liefst 97 bedrijven
uit verschillende sectoren aanwezig.
Hierop aansluitend organiseren wij
een receptie (van 18u00 tot 19u00),
waar ook de tombolaprijsuitreiking
zal plaatsvinden.

10 MAART - ZWIJNAARDEDAG
Samen met de andere Plateaukringen gaan
we het Technologiepark activeren door een
dag vol activiteiten in elkaar te steken.
18 MAART - LENTEFUIF
De dorstigen worden in de Vooruit weer
gelaafd op de Lentefuif. Elk jaar een niet te
missen knaller van jewelste!

Dit jaar werken we met inschrijvingen
via Hermes Connect: https://hermes.
laboraters.com/Account/Register.

WEEK VAN 30 MAART - SHOWWEEK
Tijdens deze week gaan we wat extra cultuur bijbrengen! Talenten schitteren op
het podium en er kan altijd wel een lachje
vanaf met een knipoogje naar de proffen.
21 APRIL - PARKPOP
Team cultuur schotelt ons opnieuw een
topevenement voor, namelijk Parkpop.
We kijken alweer reikhalzend uit naar de
bekendmaking van de aanwezige artiesten dit jaar. De sfeer van dit festival valt
niet te overtreffen, of het nu op een plein,
in een park, in de regen of in de zon is: het
enthousiasme kan niet op!
29 APRIL - 12-URENLOOP
Op dit event zullen we onze lopers
opnieuw luidkeels aanmoedigen. Die derde
overwinning op rij wordt met al onze supporters en speedteamleden een binnenkopper. Dit mede dankzij de speedteamtrainingen die van het speedteam een goed
geoliede machine maken. ‘Mindset is what
separates VTK from the rest’!

Voor vragen over het event of Hermes Connect, gelieve te sturen naar:
recruitment@hermesgent.be
21 APRIL - HERMES QUIZ
Op dinsdag 21 april is het tijd om die grijze hersencellen opnieuw te laten
werken en uit te pakken met al de reeds vergaarde wijsheden. De Hermes
Quiz biedt een gevarieerd aanbod aan uitdagende vragen in verschillende
categorieën (zoals fysica, chemie, biologie, maar ook sport, muziek en cultuur) aan. Er zijn fantastische prijzen te winnen!
EIND JUNI - HERMES BBQ
Volgens traditie organiseert Hermes op het einde van het academiejaar een
barbecue. Genietend in de zon met lekker eten en leuk gezelschap, kan je
afscheid nemen van het jaar en/of gewoon gezellig samen zijn met vrienden. De ideale gelegenheid om bij te praten tussen studenten, net afgestudeerde studenten en oud-studenten!
Meer info over deze en andere komende evenementen kan je steeds terugvinden op onze facebookpagina Hermes Gent.

Heel het semester door zijn er natuurlijk ook nog de wekelijkse goliardes en frequente cantussen. Er bestaat geen beter
manier om je anders saaie vrijdagavond in
te vullen. Het belooft dus terug een spetterend semester te worden!
AIG-NIEUWS

17

AIG ENGAGE

TERUGBLIK
Beste Engagers,

ACTIVITEITEN AIG

19.01

IE-NET NIEUWJAARSNETWERKEVENT
VAN DE OOST-VLAAMSE INGENIEUR

MET CHARLES DEKEYSER EN JELLE VASTERSHAEGHE

De engage receptie en het galabal waren alweer een geslaagde
editie waar het thema ‘Peaky Blinders’ niet onopgemerkt voorbij ging.
2019 is voorbij gevlogen zonder het goed en wel te beseffen.
Wij willen jullie alvast bedanken voor de massale opkomst op
alle activiteiten. Laten we op 31 december klinken op meer van
hetzelfde.
Het Engage bestuur zal zijn beste beentje voor zetten om jou en
je vrienden opnieuw samen te brengen op voordrachten en culturele en sociale festiviteiten.
We willen de goede voornemens onmiddellijk inlossen met de
sfeer van concert en bier op 2 januari. De Ertebrekers treden op
in de hoofdstad van West-Vlaanderen, Gent. Inschrijven kan je
via de website.
Vrijdag 24 januari is er de winterfret met lekkers om je vingers
en lippen bij af te lekken. Schrijf het alvast in je agenda!

ZONDAG 19 JANUARI 2020

ie-net Oost-Vlaanderen &Ufoie-net
WaaslandGent
organiseren weer
(Universiteitsforum),
hun jaarlijks
orgelpunt.
Dit
jaar
met
zang
van
Charles Dekeyser,
Ontmoet nieuwe collega’s en leg gerichte contacten tijdens de netwerkreceptie,
ondersteund
door een
professioneel
netwerkplatform.
aan de piano begeleid
door
Jelle
Vastershaeghe.
Songs van Nat
King Cole, Frank Sinatra,
Elvis Presley,
Charles
Kinder- en jongerenanimatie
wordt
voorzien. Aznavour, Jacques Brel, ... Muziek
en daarna actief netwerken tijdens een uitMeer info & registratie: www.ie-net.be/ovl-2020
gebreide receptie.
Gratis toegang voor Alumni-leden en hun partner

AIG verleent haar medewerking en daardoor zijn al onze leden
van harte welkom om gratis deel te nemen.

Emiel Vanhaesebrouck
Ondervoorzitter / PR

Zondag 19 januari 2020
Universiteit Gent - Universiteitsforum (Ufo)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 | 9000 Gent
Enkel voor AIG- en/of ie-netleden en partner

PLATEAU SPEELT THEATER

19.02 IN DE VOORUIT

TOMORROW BROUGHT US RAIN

Ertebrekers - 2 januari 2020
©Alexander Popelier

IETS BIJDRAGEN AAN ONS CONCEPT?
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.
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Voor deze prestigieuse samenwerking tussen de faculteit EA
en alumnivereniging AIG sloegen theatermaker Pieter De
Buysser en muzikant Mattias De Craene de handen in elkaar.
Pieter schrijft en speelt, Mattias componeert en speelt. Ze
brengen ons een theatraal concert dat ons moet verlossen
van alle tijdsgebonden kopzorgen. De inschrijvingswebsite
opent in januari: houd de website of je mailbox in de gaten!
Woensdag 19 februari 2019 - vanaf 19u00
Theaterzaal | Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 22 | 9000 Gent
Max. 400 deelnemers

AIG KALENDER 2020

VERNIEUWING
LIDMAATSCHAP 2020

DATUM

ACTIVITEIT

zo 19/01

NieuwjaarsNetwerkEvent
Ufo

woe 19/02

Plateau speelt Theater
Vooruit | Gent

woe 26/02

Algemene Vergadering AIG + bezoek gebouw VIB-UGent
VIB | UGent

maart

Architectuur-gerelateerde activiteit
-

za 28/03

Van Eyck-tentoonstelling
MSK | Gent

april

AIG Engineer of the Year
Campus Zwijnaarde

za 02/05

Geleid bezoek Floraliën
Gent

5/6 of 7 mei

TechBoost!
Gent

eind mei

Prijs De Meulemeester-Piot
-

Uw lidmaatschap kan u eenvoudig verlengen op onze
website aig.ugent.be en kies
de knop ‘Lidmaatschap’.

juni

Plateau- en Baekelandprijs
Denys | Wondelgem

We kijken er naar uit u
opnieuw als lid te mogen
verwelkomen. Heb je verder
nog vragen?
Stuur gerust een mail naar
AIG@UGent.be

vr 17/07

Ludieke intro Gentse Feesten
Gent

za 19/09

Bezoek gevangenis Haren
Haren

oktober

Bezoek CNH
Zedelgem

eind oktober

Update@Campus
Gent

november

Voordracht energiewerkgroep
-

vr 27/11

Reünie
Mantovani | Oudenaarde

vr 04/12

Tuupe Tegoare
Gent

december

Bezoek brouwerij of distillerij
-

Beste alumna
Beste alumnus
Met een ruime waaier aan zeer gesmaakte en druk bijgewoonde
activiteiten was het voorbije AIG jaar opnieuw erg succesvol. In
2020 gaan we dan ook, samen met onze overkoepelende ie-net
ingenieursvereniging vzw,
verder op dit elan.
Met het nieuwe jaar in zicht vragen wij u om het lidmaatschap van uw alumnivereniging AIG en/of uw ie-net ingenieursvereniging vzw te hernieuwen.
U heeft voor uw lidmaatschap net als vorig jaar de keuze
uit drie mogelijkheden. Door de betaling van uw lidgeld
bent u dan lid van de door u gekozen vereniging(en) en
geniet u van alle voordelen van dit lidmaatschap.

9/10/11 of 12 juni

Gent Jazz
Bijloke | Gent

Meer informatie en inschrijven voor één van onze activiteiten:
aig.ugent.be

AIG-NIEUWS
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BEDRIJFSPARTNERS
OOK BEDRIJFSPARTNER WORDEN?

OM

VAN THUYNE
info@gewelven.be
056/60.80.20
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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 voor het publiceren van vacatures.
Meer info en tarieven via aig.ugent.be/partners/ • AIG@UGent.be • +32 (0)9 264 37 18.

