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EEN NIEUWE WERELD

TOEN ENKELE MAANDEN GELEDEN DE WOORDEN CORONA, COVID-19, LOCKDOWN, HUIDHONGER, 

SOCIAL DISTANCING, BUBBEL… ZOUDEN UITGESPROKEN ZIJN, HOORDEN WE HET DONDEREN IN KEU-

LEN. MAAR VANDAAG HEBBEN WE ER STILLETJESAAN GENOEG VAN. WE HOPEN EERST EN VOORAL 

DAT IEDER VAN JULLIE ZOVEEL MOGELIJK GESPAARD IS GEBLEVEN VAN GEZONDHEIDS-, GEESTELIJKE, 

FINANCIËLE EN ANDERE PROBLEMEN. STAY SAFE AND POSITIVE.

We hebben de voorbije maanden veel 
geleerd en gezien hoe velen zich onverdro- 
ten en onbaatzuchtig voor anderen inzet-
ten. Hoe sommige sectoren heel hard ge- 
troffen zijn door deze crisis en hoe andere 
sectoren gouden garen spinnen vandaag. 
Charles Darwin’s woorden zijn meer dan 
ooit van toepassing: ‘It is not the strongest 
of the species that survives, nor the most 
intelligent; it is the one most adaptable to 
change.’ We kunnen hier allemaal om treu-
ren, maar dat zal geen zoden aan de dijk 
brengen, het zal zo zijn. 

Ook onze alumnivereniging is door elkaar 
geschud. Alle activiteiten van AIG en 
Engage zoals TechBoost! en AIG Engineer 
 of the Year 2020 zijn sinds maart uitgesteld 
 naar een latere datum. Wat het najaar 

ons brengt is ook nog onduidelijk maar 
AIG werkt alvast aan een uitmuntend pro-
gramma. We zullen moeten opboksen, 
indien corona het toelaat, tegen een veel-
voud van events op alle vlakken en daarom 
zullen we absoluut focussen op enkele zeer 
 kwaliteitsvolle bijeenkomsten zoals 
Update@Campus (al dan niet gedeeltelijk 
 via webinar), de jaarlijkse rëunie en diver- 
se andere. Hou vooral onze website in de 
gaten want we zullen vooral via de website 
en de nieuwsbrief AIG-update communice-
ren met jullie.

Deze crisis leert ons ook dat we als mens en 
als ingenieur altijd nederig moeten blijven. 
Voetjes op de grond want de natuur zal altijd 
de overhand halen. Er zijn krachten veel 
groter dan de menselijke (verwaandheid)!

Ook de jonge ingenieurs die nu afstude-
ren zullen in andere omstandigheden dan 
de voorbije jaren in de markt komen. De 
verschillen zullen groot zijn, sommigen in 
sectoren die floreren, anderen in sectoren 
in volle crisis. Maar we wensen hen het 
allerbeste toe en hopen dat ze snel kunnen 
bouwen aan onze toekomstige, meer duur-
zame samenleving. 

In dit nummer vindt u verder interessant 
nieuws vanuit de faculteit en de universiteit. 
Ook zij moeten nieuwe paden bewandelen. 
Maar één ding is zeker, in deze zomer zal 
er genoeg tijd zijn om dit nummer van voor 
naar achteren te lezen. Hou het gezond en 
we wensen jullie het allerbeste toe.

 BRUNO GELTMEYER

EDITORIAAL

Bruno Geltmeyer - Voorzitter AIG

©Nik
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DE RECTOR AAN HET WOORD

CORONA EN DE UGENT  
VAN ACUTE CRISIS NAAR NIEUWE REALITEIT

DE EERSTE DAGEN VAN MAART 2020. SAMEN MET VELE UGENT’ERS MAAK IK ME OP VOOR EEN FEES-

TELIJKE PERIODE: EEN NOCTURNEBEZOEK AAN DE VAN EYCK-TENTOONSTELLING, DE OPENING VAN 

ONS GLOEDNIEUWE WETENSCHAPSMUSEUM GUM, DE JAARLIJKSE UITREIKING VAN DE EREDOCTOR-

ATEN … MAAR TERWIJL BINNEN DE SLINGERS AL WORDEN OPGEHANGEN, PAKKEN ZICH BUITEN DE 

DONKERE WOLKEN VAN EEN ONGEZIENE INTERNATIONALE CRISIS SAMEN.

Niet dat corona voor ons zomaar uit de lucht 
komt vallen: al vele weken houdt een UGent- 
crisisteam de gezondheidscrisis in het oog 
die vanuit Wuhan uitdijt. Dat is ook nodig: 
door de steeds striktere reisadviezen van 
Buitenlandse Zaken hebben steeds meer 
inkomende en uitgaande medewerkers en 
studenten voortdurend nood aan detailinfo 
en beslissingen over de (on)mogelijkheid om 
te vertrekken naar of terug te keren van de 
eigen academische reisbestemming. Voor 
de hele universitaire gemeenschap wordt 
een centrale infopagina (www.ugent.be/
coronavirus) geopend.

En dan komt de week van 9 maart: als reac- 
tie op de aanvankelijk schoorvoetende 
maatregelen van de overheid, schakelen 
de Vlaamse universiteiten – hierin gesteund 
door de eigen experten – meteen enkele 
versnellingen hoger en nemen het voor-
touw. Ze dringen er bij politieke beleids-
verantwoordelijken op aan om ondubbel-
zinnige beslissingen te nemen en die ook 
ondubbelzinnig te communiceren. Dat dit 
niet alleen nuttig maar ook nodig is, blijkt al 
snel en zal nog vele keren blijken.

METAMORFOSE

Hoe dan ook, één week later heeft de 
UGent een ware metamorfose ondergaan: 
het onderwijs verloopt enkel nog ‘online’, 
telewerken is de norm voor alle medewer-
kers, en ‘on campus’ onderzoeksactiviteiten 
worden vanwege de veiligheidsmaatrege-
len drastisch teruggeschroefd. Blijven over 
na de plotse sluiting van onze labo’s, audi-
toria, kantoren en resto’s, en de ongeziene 
exodus van onze tienduizenden studenten 
en medewerkers: desolate universiteits-

gebouwen in een ietwat eng aanvoelende 
spookstad. Als hoofd van het crisisteam 
begeef ik me nog iedere dag naar het ver-
laten rectoraat. Het voelt allemaal nogal 
onwezenlijk aan. En het went nooit, weet ik 
inmiddels.

ORGANISATIE

Het UGent-crisisteam, het management, onze 
faculteiten en directies buigen zich intussen over 
de meest acute uitdagingen: de organisatie van 
de resterende onderwijsactiviteiten van het 
academiejaar (resultaat: 100% afstandsonder-
wijs voor de rest van het semester, niet omdat 
we dat willen maar omdat het niet anders kan), 
de zoektocht naar alternatieven voor de ‘on 
campus’ examens (resultaat: voor de helft van 
de vakken zullen de studenten op afstand geë-
valueerd worden), de logistieke voorbereiding 
van de heropstart van niet-telewerkbaar onder-
zoek en van de fysieke examens …

Nauwelijks zijn de meest urgente operati-
onele regelingen getroffen of daar doemt 
reeds een nieuwe uitdaging van de crisis op: 
de psychosociale toestand van onze studen-
ten en medewerkers. Ook op dit vlak trachten 
we de juiste lijnen uit te zetten: ga individu-
eel voor het haalbare, los problemen zo veel 
mogelijk samen op, wacht niet om hulp te 
zoeken als het niet meer gaat. 

Zijn daarmee alle problemen van de baan? Zeer 
zeker niet. Hebben we samen als UGent’ers al 
een spectaculair parcours afgelegd? Zeer zeker 
wel. Wat deze crisis me alvast geleerd heeft: 
een plan hebben is goed, kunnen rekenen op 
een flexibele organisatie is beter. Wendbare 
structuren, veerkrachtige medewerkers, mee-
denkende studenten: check-check-check.

EXITSTRATEGIE

De laatste dagen van mei 2020: tijd om voor-
uit te kijken. Kunnen we wel spreken van een 
‘exitstrategie’ nu het waarschijnlijk is dat het 
coronavirus nog enkele jaren onder ons zal 
zijn? Moeten we niet eerder werk maken 
van een handleiding voor de nieuwe realiteit 
waarin deze crisis ons gebracht heeft? Met 
alle kennis en expertise die ze in huis hebben, 
maar ook gezien de cruciale rol die ze vervul-
len binnen de westerse kenniseconomieën, 
zijn universiteiten het aan zichzelf verplicht 
die nieuwe realiteit mee vorm te geven in 
plaats van ze te ondergaan. De UGent stroopt 
alvast de mouwen op. Rondom mij zie ik veel 
mensen die de mouwen opgestroopt hebben. 
De mijne zijn dat ook. Er ligt nog veel werk op 
de plank.

 Rik Van de Walle - Rector UGent

Rik Van de Walle - Rector UGent

© Michiel Hendryckx
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ERC ADVANCED GRANT  
VAN 2,5 MILJOEN EURO VOOR 
PROF. DRIES VAN THOURHOUT

De European Research Council (ERC) maakte bekend welke 
Europese toponderzoekers een Advanced Grant verdienen. Met 
deze prestigieuze onderzoeksmandaten investeert de Europese 
Unie 450 miljoen euro per jaar in baanbrekend onderzoek. Aan 
onze faculteit haalde professor Dries Van Thourhout (vakgroep 
Informatietechnologie) een ERC Advanced Grant binnen voor 
zijn project ‘NARIos’. Hij ontvangt een budget van bijna 2,5 mil-
joen euro om vanaf dit najaar vijf jaar lang onderzoek te doen 
naar manieren om optische chips te verbeteren.

OPTISCHE CHIPS IN OPMARS

Optische chips worden vooral gebruikt in communicatietoepassingen 
(samen met glasvezelkabels) en in optische sensoren, bijvoorbeeld in 
de biomedische wereld. Maar ook zelfsturende auto’s en zelfs kwan-
tumcomputers zouden goed gebruik kunnen maken van de techno-
logie. De chips maken meer en meer opgang. Daar waar ze vroeger 
vooral voor communicatie over lange afstand (bijvoorbeeld over de 
Atlantische oceaan) werden ingezet, zijn ze tegenwoordig al rendabel 
bij afstanden van enkele meters. Het onderzoek van Dries Van Thour-
hout moet de efficiëntie nog verder verhogen, zodat bijvoorbeeld het 
glasvezel-internet op termijn niet stopt aan het verdeelkastje in jouw 
wijk of straat, maar tot bij of zelfs in je huis kan lopen. De huidige crisis 
en de enorme toename van het telewerk met bijhorende teams/zoom/
skype meetings benadrukt het belang van een betrouwbaar breed-
bandnetwerk nog eens heel duidelijk.

LASER GEZOCHT

Met een team van een zestal onderzoekers zal prof. Van Thourhout focus-
sen op de ontwikkeling van een in de chip geïntegreerde laser, die voor het 
nodige licht zorgt om de chip te laten werken. Er bestaan veel materialen 
die onder de juiste omstandigheden licht kunnen uitzenden, maar silicium, 
het materiaal bij uitstek waar elektronische en optische chips van gemaakt 
worden, is daar minder geschikt voor. Daarom worden bij de huidige opti-
sche chips externe lasers gebruikt als lichtbron, maar daar zijn heel wat 
nadelen aan verbonden. De uitdaging is dus om lasers uit een ander mate-
riaal te maken, die rechtstreeks op de chip geënt kunnen worden.

Zogenaamde III-V halfgeleiders zijn in principe een uitstekend materiaal 
om dergelijke minuscule lasers van te maken, ware het niet dat ze het 
maar moeilijk kunnen vinden met silicium. Door hun andere kristalstruc-
tuur hechten ze niet goed op de silicium ondergrond. Het team van prof. 
Van Thourhout heeft ideeën over hoe die mismatch op te lossen, en zal 
deze de komende jaren, in samenwerking met imec, verder uitwerken.

 Sarah Leunens
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FabLab en CPMT UGent ondersteunen studenten en 
zorgsector met EarBuddies. 
Met een EarBuddy kan je de elastiekjes van een mondmasker 
achteraan het hoofd bevestigen, dit zorgt voor minder belasting 
op de oren. Een welgekomen tool voor studenten, gezien ze tij-
dens de examens gedurende 3 uur een mondmasker moeten 
dragen. Toezichthouders, onderzoekers en zorgverleners 
kunnen deze gadget ook inzetten. Door de kennis van FabLab-
UGent-CPMT te combineren, werd een innovatieve doelgerichte 
gadget uit duurzaam en circulaire kunststof vervaardigd. Dage-
lijks produceert men nu in de CPMT-labo’s 2500 EarBuddies.

De Gentse start-up Techwolf haalt 1 miljoen euro op om 
zijn HR-softwareplatform verder uit te bouwen. 
Met AI-technologie de verspilling van talent te lijf gaan: dat is de 
missie van TechWolf. Met hun software brengen ze de vaar-
digheden van alle werknemers in kaart en leggen op basis van 
die data bloot welke competenties in het bedrijf ontbreken om 
future-proof te worden. Techwolf werd in 2018 opgericht door 
drie studenten Computer Science Engineering: Andreas De 
Neve (voortaan CEO), Jeroen Van Hautte en Mikaël Wornoo. 

Lopos, spin-off van imec en de UGent, ontwikkelt een 
draagbaar toestel om veilig afstand te houden. 
Na een reeks succesvolle proefprojecten, schakelt Lopos over 
naar massaproductie van haar SafeDistance wearable. Dit toe-
stel meet voortdurend de afstand tussen werknemers. Wanneer 
twee personen te dicht naderen en niet voldoen aan de richtlijnen 
voor social distancing, zullen de tags een alarm geven. SafeDis-
tance is dus een oplossing voor bedrijven om hun activiteiten 
voort te zetten. 
 
AI-tool van Jonathan Berte (Robovision - AIG Engineer of 
the Year 2019) moet het coronavirus helpen detecteren.  
De meest gebruikte test om vast te stellen of iemand het 
coronavirus heeft is de wattenstaaftest, maar op het resul-
taat is het minstens enkele uren wachten. Een CT-scan van 
de longen kan sneller een betrouwbare aanwijzing van 
besmetting geven. Europese radiologen willen daarom arti-
ficiële intelligentie inschakelen om sneller te kunnen werken, 
en doen daarvoor een beroep op het Gentse technologiebe-
drijf Robovision om een soort superbrein te ontwikkelen. 

NIEUWSFLASHES

De alumni van UGent komen regelmatig in de media. 
In deze rubriek vermelden we enkele opmerkelijke 

nieuwtjes van de alumni van de FEA.

NIEUWS UIT DE FACULTEIT



ONDERZOEK IN DE KIJKER

EERSTE GEDACHTEN OVER LELIJKHEID 
IN DE ARCHITECTUUR
EEN GEBOUW IS IN ONZE CULTUUR EEN ESTHETISCH OBJECT. DAT HOUDT IN DAT VERWACHT WORDT DAT 

EEN GEBOUW NIET ENKEL EEN GOED, MAAR OOK EEN AANGENAAM GEBOUW IS, EN MINIMALE ESTHETISCHE 

KWALITEIT HEEFT. DAARIN IS INBEGREPEN DAT HET OOK VISUEEL KWALITEIT HEEFT. HET IS NORMAAL EN DUS 

OOK GEWOON DAT GEBOUWEN, NET ALS GEZICHTEN EN KAPSELS, JASSEN EN WONINGEN, GEDEKTE TAFELS, 

ZITMEUBELS, TREINSTATIONS, VUURWERK EN POSTZEGELS (OOK) ‘MOOI OM TE ZIEN’ ZIJN.

VORMVEREISTEN 

Dat ligt anders voor machine-onderdelen 
of chirurgische apparatuur, luiers, verfpot-
ten, vuilzakken, of een woningbrand. Dat 
houdt niet in dat men die dingen niet esthe-
tisch zou kunnen bekijken, of een authen-
tieke schoonheidservaring daar per se 
onmogelijk is, maar dat een schoonheids-
oordeel en een schoonheidservaring daar 
ongepast lijken. De esthetische beoordeling 
van een esthetisch object is echter niet de 
uitdrukking van een schoonheidservaring, 
maar een smaakoordeel dat zegt of een 
object zich gedraagt, dat wil zeggen: of zijn 
uitzicht voldoet aan de vormvereisten en 
het zich voegt naar wat verwacht wordt 
van de soort objecten waartoe het behoort. 

Wanneer de gepaste, gedoseerde aan-
trekkelijkheid die van de soort verwacht 
wordt ontbreekt, is het object – architec-
tuur bijvoorbeeld - banaal. Het banale of 
triviale blijft daarbij echter wel correct. Het 
object is dan niet mismaakt maar het stelt 
wel teleur. Het spreekt vanzelf dat wat in 
een bepaalde tijd of cultuur als esthetisch 
object en als esthetisch gepast beschouwd 
wordt gedurig verschuift en voorwerp is 
van meningsverschil. Zijn mannenhanden 
‘esthetische objecten’, horen ze opgemaakt 
te worden met ringen, nagellak of tatoea-
ges? Moet of mag een kamerpot kunstig 
versierd worden? Dienen publieke gebou-
wen rijker gedecoreerd te zijn dan wonin-
gen? Het banale of teleurstellende, blijft 

echter binnen het normale. Het is niet lelijk. 

KAN ARCHITECTUUR LELIJK ZIJN? 

De normaliteit is geen niet natuurlijk gege-
ven. Een samenleving dient intensieve en 
inspannende symbolische arbeid te verrich-
ten – het gedurig rangschikken, scheiden, 
fixeren, reinigen, herstellen van beteke-
nissen – om daarmee een precaire nor-
maliteit te construeren die vertrouwd is en 
geruststelt. Daarvoor moet ook de eerste 
aanblik of de eerste verschijning der dingen 
‘in orde’ zijn: kalos (volgroeid) en agathos 
(niet-onwelriekend), of soort-conform 
en proper. De normaliteit wordt immers 
bedreigd door het wanstaltige of het mon-
sterlijke, en door het onreine en het wal-

Kubuswoningen Rotterdam - Piet Blom 

©Freepik.com
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prof. Bart Verschaffel

©Godfried Verschaffel
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gelijke. Het lelijke lijkt zo - anders dan het 
banale of de teleurstellende afwezigheid 
van minimale aantrekkelijkheid - een antro-
pologisch oude functie van de esthetische 
kwaliteit te vervullen. Het lelijke signaleert 
de dreigende intrusie van het monsterlijke 
of het walgelijke in de wereld, het signa-
leert dat er iets ‘niet in orde’ is. Kan archi-
tectuur in deze zin lelijk zijn en alarmeren? 

Men kan vandaag tientallen websites 
vinden die lelijke architectuur oplijsten. 
De stock van voorbeelden kan zeker op 
verschillende manieren gecategoriseerd 
worden. Een deel van de bouwsels haalt 
zelfs de ondergrens van de banaliteit niet 
door een totaal gebrek aan zorg of vorm-
besef. Het lijkt dan alsof het gebouw niet 
beseft dat het een esthetisch object is met 
een uitzicht dat bekeken en geapprecieerd 
zal worden. Het lelijke gebouw is dan out-
standing zoals een man die ongewassen 
en verfromfaaid in zijn pyama op straat 
loopt. Ofwel, omgekeerd, wordt het lelijk 
door een teveel aan ‘zorg’: doordat het 
krampachtig mooi wil zijn. Het wordt kit-
scherig of vulgair door teveel vorm, teveel 
kleur, teveel ornament. Een derde groep 
van lelijke gebouwen zijn de vergissingen 
en mislukte grappen. De gebouwen maken 
één of andere category-mistake: de antro-
pomorfe voorgevel krijgt een ‘neus’ en 
‘ogen’ en kijkt letterlijk als een gezicht; een 
Vlaamse driegevelwoning ziet er uit als 
een Spaanse hacienda; een garage is aan-
gekleed met dorische zuilen en een fron-
ton; een kantoorgebouw ziet er uit als een 
machine; een woning combineert de typo-
logie van een middeleeuwse donjon met 
een fermette, enz. Een vierde groep heeft 
voornamelijk een schaalprobleem: het 
gebouw heeft geen maat, het lijkt een uit-
vergroot model of poppenhuis. Het gebouw 
is een vogelverschrikker of een gadget, 
het is niet ‘normaal’ wegens te groot of te 
klein, reusachtig of dwergachtig, mismaakt 
of misgroeid. Deze vormen van lelijkheid - 
op de verwaarloosde architectuur na - vari-
eren op een zachte vorm van monsterlijk-
heid. Maar dit, afgaand op de architectuur 
die op de gespecialiseerde websites ‘lelijk’ 
gevonden wordt, zelden of nooit op een 
alarmerende manier. Lelijke gebouwen zijn 
vriendelijke monsters. Hun lelijkheid jaagt 
geen schrik aan, ze zijn belachelijk. 

Schoonheid verwondert: het schone is een 
surplus, het wordt aan de wereld toege-
voegd bovenop al wat we reeds kenden. 

Het lelijke daarentegen verbaast niet maar 
wordt herkend. Het herinnert aan het mon-
sterlijke waaraan we dachten ontsnapt 
te zijn, of aan het walgelijke waarvan we 
dachten verlost te zijn. De schoonheidser-
varing en het schoonheidsoordeel houden 
een bestaansbevestiging in. Wat lelijk 
bevonden wordt verliest zijn bestaansrecht, 
of had tenminste ‘anders’ moeten zijn. De 
onmogelijkheid voor de architectuur om op 
die manier waarlijk of radicaal lelijk te zijn, 
of voorwerp te zijn van een ‘authentieke 
lelijkheidservaring’, heeft wellicht te maken 
met de intrinsieke positiviteit van de archi-
tectuur. De architectuur wordt immers niet 
geacht van zich als een uitzonderlijke, ver-
bazende, onwaarschijnlijke verschijning uit 
de wereld los te maken, maar van deel te 
zijn van de ‘normale wereld’. Architectuur 
lukt wanneer ze gewoon en gemeenplaat-
sig is. En het gewone blijkt veel van wat de 
esthetische blik lelijk zou vinden als banaal 
en dus normaal te kunnen neutraliseren 
en te absorberen. Zelfs een onverzorgd, 
kitcherig, mislukt uitzicht gaat immers nog 
steeds gepaard met een (in andere en 
meer essentiële aspecten) gelukt gebouw. 
Ook een lelijk gebouw bestaat: het is 
steeds ook een voldoende stevige en bruik-
bare constructie. En wanneer een gebouw 
inderdaad knoeiwerk is, is de omstandig-
heid dat het nog lelijk is ook wel het minste 
probleem. De lelijkheid van architectuur is 
dus altijd bijkomstig, nooit essentieel. 

UITSTRALING

De kwestie van de (gepaste) schoon-
heid, banaliteit en lelijkheid stelt zich dui-
delijk anders voor private woningen en 
bedrijfsgebouwen dan voor publieke en 
culturele gebouwen. De boven- en onder-
grens voor wat passend en normaal is 
voor de ‘eerste verschijning’ van een 
publiek gebouw ligt duidelijk hoger. Het 
moet zich immers – ook en vooral op het 
eerste zicht – onderscheiden van private 
architectuur en van de vrij toegankelijke, 
informele ruimte van het dagelijkse ver-
keer en de arbeid. Het moet zich daar-
voor, bijna als een monument, enigszins 
losmaken uit zijn omgeving, en zijn aan-
wezigheid ‘uitstralen’. Daarvoor is het pas-
send en zelfs noodzakelijk dat de ‘eerste 
verschijning’ esthetisch overtuigt. Het is 
echter opmerkelijk dat nieuwe publieke 
gebouwen zeer dikwijls een controverse 
en zeer veel weerstand uitlokken, waar-
bij de discussie zelden of nooit de duur-
zaamheid, bruikbaarheid of kost van het 

gebouw betreft, maar precies het uitzicht. 
In een open brief gepubliceerd in 1887 in 
Le Temps protesteerden een paar honderd 
kunstenaars en intellectuelen tegen de ‘nut-
teloze en monsterlijke’ toren die Gustave 
Eiffel aan het bouwen was: ‘Nous venons, 
écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, 
amateurs passionnés de la beauté, jusqu’ici 
intacte, de Paris, protester de toutes nos 
forces, de toute notre indignation, au nom 
du goût français méconnu, au nom de l’art 
et de l’histoire français menacés, contre 
l’érection, en plein cœur de notre capi-
tale, de l’inutile et monstrueuse Tour Eiffel’. 
James Ensor ging te keer tegen het nieuwe 
Sint-Pietersstation in Gent, gebouwd voor 
de wereldtentoonstelling van 1913, als 
voorbeeld van architecturale verloedering. 
Publieke gebouwen – het weze de Eiffel-
toren, het Centre Pompidou of de TGB in 
Parijs, het Paleis de Justice van Poelaert of 
de basiliek van Koekelberg in Brussel, de 
Stadshal in Gent of het Havenhuis in Ant-
werpen – worden bijna steeds eerst jaren-
lang lelijk gevonden en krijgen spotnamen. 
Maar na een tijd worden ze geadopteerd 
en aanvaard, in die mate dat het afbreken 
ervan een vergelijkbaar massaal protest 
zou uitlokken. Dit suggereert dat elk nieuw 
grootschalig bouwproject omdat het onver-
mijdelijk de gewone, vertrouwde omgeving 
brutaal verandert en dus bedreigt, gemak-
kelijk als ‘monsterlijk’ ervaren wordt.

 Bart Verschaffel
Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
UGent



DE MEULEMEESTER-PIOT PRIJS

DE PRIJS PROF. D. DE MEULEMEESTER-PIOT HEEFT TOT 

DOEL HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN DE 

INGENIEURSWETENSCHAPPEN AAN TE MOEDIGEN EN 

BEKROONT EEN DOCTORAATSPROEFSCHRIFT IN HET 

GEBIED VAN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN.

De prijs van ¤ 2.500 wordt om de vier jaar toegekend aan een 
kandidaat die houder is van een masterdiploma uitgereikt door 
de faculteit van Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de 
UGent en die maximaal 5 jaar houder is van het doctoraatsdiploma.

Dit jaar heeft de jury van de prijs De Meulemeester-Piot 2020 
voor uitmuntende research aan de Gentse ingenieursfaculteit 
voor de eerste keer gedelibereerd via MS Team. 

De andere twee finalisten waren dr. ir. Inge Nijs en dr. ir. Arthur 
Van Camp.

De jury had veel bewondering voor de drie werken, in totaal ver-
schillende domeinen: bouwkunde, electronica en beleidstechnieken.

De prijs wordt later overhandigd waarschijnlijk bij de proclamatie 
van de faculteit. De videopresentaties kunnen via onze website 
geraadpleegd worden.

Hiernaast kunnen jullie alvast een voorstelling van de 3 geselec-
teerde finalisten en hun ingediende werken terugvinden.

LAUREAAT 
DR. IR. DIDIER SNOECK 

Doctoraatsproefschrift 
Zelfheling en microstructuur van cementgebonden mate-
rialen met microvezels en superabsorberende polymeren 
promotoren: prof. dr. ir. N. De Belie en prof. dr. P. Dubruel

Verslag van de jury:

‘Het werk van Didier Snoeck werd 
uiteindelijk verkozen omwille van 
het goed evenwicht tussen weten-
schappelijke inhoud en praktijk-
gericht toepassingen, relevant als 
bijdrage aan innovatie en duur-

zaamheid, en door het interdisciplinair karakter aan de 
grens van verschillende vakgebieden, kortom ‘een echt 
ingenieurswerk’.

BEDRIJFSPARTNER IN DE KIJKER

Dekimo in het hart van 
jouw elektronica!

Dekimo levert al ruim 30 jaar technologische oplossingen in een 
waaier van sectoren. Dekimo ontstond als spin-off van de UGent 
in Gentbrugge. Momenteel telt de groep 15 vestigingen in België, 
Nederland en Frankrijk en werken meer dan 300 ingenieurs aan de 
technologie van morgen. 

Een team ervaren ontwikkelaars werkt voortdurend om allerlei pro-
ducten en apparaten te voorzien van intelligentie op basis van elek-
tronica en software. Men maakt hierbij gebruik van de recentste 
technieken, ook op vlak van batterijbeheer en draadloze communi-
catie. Vaak worden hiervoor PCB’s ontwikkeld en getest die daarna 
klaar zijn voor massaproductie. 

Een stuk nieuwe hardware kan binnen de Dekimo groep ook 
gekwalificeerd worden in het eigen geaccrediteerd testlabo. Dit 
labo in Erpe-Mere test dan of het product voldoet aan de Europese 
normen van straling en veiligheid. Maar er kan ook getest worden 
op omgevingsfactoren als temperatuur, vocht en vibratie.

De productieplant van Dekimo bevindt zich eveneens in Erpe-
Mere en werd gestaag getransformeerd tot een moderne indus-
trie 4.0 site. Op een flexibele manier worden 3 SMD-lijnen ingezet 
om series van 100 tot 500.000 stuks te produceren. Prototypes van 
enkele tot 100 stuks kunnen snel op aparte lijnen bestukt worden.

Dekimo biedt ook consultancy-diensten aan vanuit de Dekimo 
Experts sites. De medewerkers helpen de klant dan on-site bij de 
realisatie van hun projecten.

www.dekimo.com
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DR. IR. DIDIER SNOECK
LAUREAAT DE MEULEMEESTER-PIOT 2020

 9Doctoraatsproefschrift
Zelfheling en microstructuur van cementgebonden materialen met microvezels en superabsorberende polyme-
ren. 
promotoren: prof. dr. ir. N. De Belie en prof. dr. P. Dubruel

HET PROBLEEM: BETON SCHEURT

Hoge torens, tunnels en bruggen bestaan 
uit beton en het materiaal straalt een 
gevoel van stevigheid en veiligheid uit. 
Maar vele structuren vertonen scheuren en 
kunnen instorten, denk maar aan de Ponte 
Morandi in Genua, Italië. Onderhoud en 
herstel van het beton zijn dus noodzake-
lijk aangezien de scheuren de duurzaam-
heid nefast kunnen beïnvloeden. Zou het 
daarom niet interessant zijn een materiaal 
te gebruiken dat zichzelf kan herstellen, net 
zoals bij de mens het geval is?

DE OPLOSSING: ZELFHERSTELLEND 
BETON

Het onderzoek gaat over de allereerste 
innovatieve toepassing van superabsor-
berende polymeren om zelfdichting en 
zelfheling in cementgebonden materialen 
te stimuleren, het gebruik van natuurlijke 
en synthetische vezels om meervoudige 
scheurvorming te krijgen, alsook de aller-
eerste toepassing van verscheidene hoog-
technologische ingenieurstechnieken om 
het materiaal te onderzoeken.

Door de samenstelling van het beton te 
optimaliseren en microvezels in te mengen, 
beschikt het materiaal over een ductiele 
capaciteit waardoor er zich meerdere fijne 
en heelbare scheuren vormen.

Het beton heelt enkel als er voldoende 
water aanwezig is. Door water te voorzien 
door middel van superabsorberende poly-
meren kunnen wijdere scheuren van meer 
dan 100 µm zich dichten. Ook nemen de 
polymeren vocht op uit de omgeving, iets 
wat voor het eerst voor zelfheling zorgde in 
het beton. 

De scheuren groeien dicht en ook de 
mechanische sterkte kan volledig herwon-
nen worden, hoewel dit niet mogelijk is in 
traditioneel beton. Zelfs in vochtige omge-
vingen zonder vloeibaar water is er sprake 
van zelfherstel. Ook herhaalde heling is 
deels mogelijk.

Didier Snoeck

BIO

2011 

Master in de ingenieurswetenschap-

pen: bouwkunde: constructieontwerp

2015 

Doctor in de ingenieurswetenschappen 

bouwkunde

Heden 

Senior postdoctoraal onderzoeker van 

het FWO aan de UGent
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DR. IR. INGE NYS

FINALIST DE MEULEMEESTER-PIOT 2020

 9Doctoraatsproefschrift
Gecontroleerde groei van nanostructuren in vloeibaar kristal via intelligente oppervlaktemanipulatie. 
promotoren: prof. dr. ir. Jeroen Beeckman en prof. dr. ir. Kristiaan Neyts

VLOEIBAAR KRISTAL 

Vandaag de dag zijn geminiaturiseerde 
optische componenten essentieel in toe-
passingen zoals optische communicatie, 
elektronische beeldschermen en brillen 
voor virtuele realiteit. Het maken van deze 
optische componenten, die typisch uit 
structuren op micro- of nanometerschaal 
bestaan, is uitdagend en vereist vaak hoog-
technologische apparatuur. Om commer-
cieel interessant te zijn, moet een goede 
optische kwaliteit verkregen worden met 
een goedkoop productieproces. Dit werk 
onderzoekt hoe optische structuren met 
een nanometerresolutie zichzelf kunnen 
vormen na een eenvoudige oppervlakte-
behandeling. Dit is mogelijk door gebruik te 
maken van vloeibaar kristal, een materiaal 
dat gekend is wegens zijn zelf-organise-
rend karakter.

Vloeibaar kristal is een organisch materiaal 
dat vloeibaar is maar ook een zekere orde-
ning bevat. Het wordt op grote schaal com-
mercieel gebruikt in beeldschermen (LCD) 
maar heeft ook potentieel voor andere toe-
passingen. De moleculen in een vloeibaar 
kristal kunnen zich spontaan organiseren in 
complexe structuren, die vervolgens aange-
past kunnen worden door elektrische span-
ningen aan te leggen of de temperatuur te 
verhogen. Doordat de materiaaleigenschap-
pen anisotroop zijn, kan de verandering van 
de structuur gebruikt worden om schakel-

bare optische componenten te realiseren.

Om nieuwe optische componenten te ont-
wikkelen en de functionaliteit te verbete-
ren, is het essentieel om te begrijpen hoe 
het vloeibaar kristal zichzelf organiseert 
en hoe dit kan beïnvloed worden. Dit werk 
onderzoekt hoe verschillende types aan-
hechting, zoals oppervlakte topografie 
of een gepatroneerde oriëntatie aan het 
oppervlak, aanleiding geven tot de vor-
ming van complexe structuren in de bulk. 
De periodieke patronen op het oppervlak 
sturen de zelforganisatie van het vloeibaar 
kristal, zodat de gewenste 3D structuren 
spontaan groeien. De structuren worden 
vervolgens vervormd met behulp van 
elektrische spanningen om zo de optische 
eigenschappen te sturen. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan een raam dat kan schakelen 
tussen een transparante en een ondoor-
zichtige toestand. 

NIEUW ONDERZOEKSDOMEIN 

De gevormde vloeibaar kristalstructuren 
worden onderzocht met behulp van micro-
scopie en door de interactie met laserlicht te 
analyseren. Om een goed inzicht te krijgen 
in de zelforganisatie van het vloeibaar kristal 
is het essentieel om de experimentele resul-
taten te vergelijken met numerieke simula-
ties. Daarom worden zowel de gevormde 
interne structuur als het verwachte optische 
gedrag gesimuleerd.

Verschillende manieren van aanhechting 
kunnen gecombineerd worden met diverse 
types vloeibaar kristal en allerlei externe 
factoren kunnen gebruikt worden voor 
de aansturing. Dit onderzoeksdomein is 
nog grotendeels onontgonnen en het blijft 
zoeken welke combinaties kunnen door-
breken in commerciële toepassingen. Het 
inzicht dat verkregen is om complexe micro-
structuren in vloeibaar kristal te realiseren, 
zal onmisbaar blijken bij de verdere ontwik-
keling van nieuwe optische componenten.

Inge Nys

BIO

2015 

Master in de ingenieurswetenschap-

pen: toegepaste natuurkunde

2018 

Doctor in de ingenieurswetenschappen 

toegepaste natuurkunde

Heden 

Postdoctoraal onderzoeker bij de 

Liquid Crystals and Photonics Group 

aan de UGent

Inge Nys

© Eric Roels
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DR. IR. ARTHUR VAN CAMP

FINALIST DE MEULEMEESTER-PIOT 2020

 9Doctoraatsproefschrift
Keuzefuncties als onzekerheidsmodellen 
promotoren: prof. dr. ir. Gert de Cooman en prof. dr. Enrique Miranda

BESLISSINGSONDERSTEUNING

Welke beslissingen moeten we nemen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan en tegelijk de samenleving 
niet te zeer te ontwrichten? Welke beslissingen moeten we 
nemen om een duurzamere economie te verkrijgen? Een van 
de bovenstaande vragen beantwoorden is een beslissing onder 

onderzekerheid nemen.

Om dat op een systematische manier te doen, moeten we die 
onzekerheid kunnen modelleren, en eens we zo een model 
hebben, het kunnen gebruiken om er beslissingen mee te 
nemen. De bestaande methode hiervoor is de (klassieke) 
waarschijnlijkheidsleer, die de onzekerheid samenvat in een 
waarschijnlijkheidsmaat. Bijvoorbeeld, de waarschijnlijkheids-
maat die de onzekerheid over alle relevante aspecten over het 
coronavirus en de gevolgen van de voorgestelde maatrege-
len samenvat, identificeert eenduidig de beste maatregel als 
die met het hoogste verwachte nut. Het voordeel is dat zo een 
waarschijnlijkheidsmaat een orakel is: ze kan elke vraag een-
duidig beantwoorden. Dat duidt meteen ook een probleem met 
die methode aan: het is onrealistisch om aan te nemen dat de 
onzekerheid over elk probleem zo nauwkeurig te beschrijven 
is. Weinigen kunnen bijvoorbeeld een uniek beste oplossing 
voor de coronacrisis formuleren, en experten die zich daar toch 
aan wagen, stellen vaak andere oplossingen voor. We hebben 
dus nood aan een manier om meer types van onzekerheid wis-
kundig te modelleren en er beslissingen mee te nemen, die 
bovendien om kan met meningsverschillen tussen de exper-
ten. Dit werk stelt keuzefuncties voor als oplossing hiervoor, en 
bouwt een theorie op van keuzefuncties als onzekerheidsmo-
dellen. Het idee van keuzefuncties bestaat erin te kijken naar 
de keuzes die een expert maakt tussen onzekere opties. Zulke 

keuzes kunnen worden vastgelegd door zijn keuzefunctie, die 
een functie is die elke verzameling van opties afbeeldt op de 
deelverzameling van geprefereerde opties. Opdat een keuze-
functie rationeel gedrag zou weerspiegelen, moet ze aan een 
aantal rationaliteitscriteria voldoen. Mijn proefschrift identifi-
ceert rationaliteitsaxioma’s die sterk genoeg zijn om met keu-
zefuncties vergaande conclusies te kunnen trekken, maar tege-
lijkertijd zwak genoeg zijn om het werken met keuzefuncties 
voldoende algemeen en veelzijdig te maken.

ONTWIKKELEN VAN NIEUWE THEORIE 

Mijn werk toont aan dat de theorie van keuzefuncties zeer veel 
theorieën van de klassieke waarschijnlijkheidsleer veralgemeent. 
Mijn proefschrift bevat een studie van conditioneren met keuze-
functies, die de regel van Bayes veralgemeent. Daarnaast bevat 
mijn proefschrift belangrijke resultaten over uitwisselbaarheid, 
wat de basis van statistische gevolgtrekking vormt, marginali-
seren, onafhankelijkheid, en conservatief redeneren. Uniek aan 
mijn werk is dat het, voor zover ik weet, een eerste systemati-
sche behandeling van keuzefuncties als veralgemening van de 
waarschijnlijkheidsleer vormt.

Arthur Van Camp

AIG-NIEUWS  11

BIO

2011 

Master of science in de ingenieurswetenschappen:  

bouwkunde

2018 

Doctor in de ingenieurswetenschappen:  

wiskundige ingenieurstechnieken

Heden 

Postdoctoraal onderzoeker bij de  

Université de Technologie de Compiègne  

(Frankrijk)

Arthur Van Camp

© Nicky Apers
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LaagspanningsinstaLLaties: Ontwerp en expLOitatie
Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van 

elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

7 september 2020 – 19 oktober 2020 

www.ugain.ugent.be/laagspanning

energietechniek in gebOuwen
Deze opleiding geeft een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van 

energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Deze opleiding (alle modules) kan gevolgd worden om een erkenning als EPB verslaggever te bekomen.

15 september 2020 - 19 januari 2021

www.ugain.ugent.be/energietechniek

infOrmatiebeheer vOOr bOuwprOjecten (bim)
In deze lessenreeks wordt ingegaan op de vernieuwde manier van werken naar aanleiding van de digitalisering 

in de bouwsector. De manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een 

effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam wordt vanuit verschillende perspectieven ontleed. 

23 september 2020 - 16 december 2020
alle info:  www.ugain.ugent.be/bim

big Data hanDsOn
Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on sessies rond Big Data waarmee u zelf 

aan de slag kan. Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good 

practices.

9 november 2020 - 18 januari 2021
www.ugain.ugent.be/bigdatahandson

postacademische opleidingen 
voor professionals

www.ugain.ugent.be
ugent academie voor ingenieurs
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INGENIEURS HEBBEN MEER ROLMODELLEN NODIG  
FRAGMENT UIT DE TIJD | 27/02/2020

Hoe kijken de AIG Engineer of the Year-winnaars van 2019 en 2018 naar hun beroep? Wat is er volgens hen nodig om ingenieurs-
studies aantrekkelijker te maken? En hoe pakken we het tekort op de arbeidsmarkt aan?

De alumnivereniging AIG (Alumni Ingenieurs UGent) en de facul-
teit Ingenieurswetenschappen en Architectuur huldigen sinds 2018 
jaarlijks een verdienstelijke ingenieur, die recent een belangrijke 
innovatie of een significante maatschappelijke meerwaarde rea-
liseerde. Het is een initiatief dat zowel de ingenieursstudies pro-
moot als inspirerende rolmodellen creëert. Dankzij zo’n rolmodel 
begon AIG Engineer of the Year 2018-winnaar Annick De Poorter 
(Executive vice president R&D and quality Ontex) destijds haar stu-
dies burgerlijk ingenieur textielkunde.

COACHEND ONDERWIJS

Er zijn dus ook coachende inspanningen vanuit het onderwijs nodig 
om jongeren te inspireren om voor een ingenieurscarrière te kiezen. 
Volgens Jonathan Berte (CEO Robovision), AIG Engineer of the Year 
2019, schiet ons land daar tekort. ‘De domeinen waarin ingenieurs 
vandaag terechtkunnen, zijn waanzinnig divers. Jongeren hebben 
een gids nodig die hen door dat bos vol mogelijkheden loodst.’ 

Kinderen laten proeven van nieuwe technologie zou een mooie 
eerste stap zijn. Annick De Poorter: ‘Of doe aan het wervend ver-
talen van techniek naar de leefwereld van jongeren: vertel wat er 
allemaal schuilgaat onder de motorkap van hun smartphone. Dát 
is tastbaar voor tieners. Dat wakkert de leerhonger aan, en ver-
groot wellicht mee de doorstroom naar ingenieursopleidingen. Het 
initiatief om dat te veranderen en te versnellen, ligt bij de overheid. 
Die mag gerust wat meer inspanningen leveren.’

DE INGENIEUR VAN MORGEN

Hoe de ingenieur van de toekomst eruitziet? Kennis en expertise blij-
ven belangrijk. Een ingenieur is iemand met een sterke drang om 
de maatschappij en de wereld te verbeteren door zaken op nieuwe 
manieren te bekijken. Maar dat lukt niet alleen met technische 
kennis, onderstreept Annick De Poorter. ‘Meer dan een alwetende 
specialist is de ingenieur van morgen vooral een teamspeler. Hij of 
zij werkt doelgericht samen met anderen, kan mensen aansturen en 
motiveren én kan ook omgaan met heel veel data. Kennis zal dus – 
nog meer dan vandaag – gecombineerd moeten worden met soci-
ale vaardigheden en communicatie.’

Ingenieurs zijn binnenkort actief in vakgebieden die vandaag net 

vorm krijgen, of nog uitgevonden moeten worden. Jonathan Berte: 
‘Ons bedrijf Robovision.ai is gespecialiseerd in artificiële intelligen-
tie. We merken dat ingenieurs op de werkvloer regelmatig afwij-
kende of compleet nieuwe klemtonen moeten leggen – die tijdens 
hun opleiding niet aan bod kwamen. Een ingenieur elektronica wordt 
bijvoorbeeld uitgedaagd om zijn werkveld te verbreden of verleggen 
wanneer hij in een nieuw IT-werkveld terechtkomt – dat verschil-
lende domeinen met elkaar verbindt. Elk nieuw project vereist bij-
passende ingenieursspecialisaties. Dat maakt het werk uitdagend.’

MINIONDERNEMERS

En dus moet de kennis van de ingenieur van morgen voortdurend 
bijgewerkt en geactualiseerd worden, om antwoorden te kunnen 
blijven bieden op de uitdagingen in onze snel veranderende maat-
schappij. Daarnaast wordt een ingenieur ook een soort minionder-
nemer in zijn/haar bedrijf of organisatie, meent Jonathan Berte. 
‘Ondernemingen veranderen steeds meer in incubatoren. Ze 
bieden ingenieurs kansen om bijvoorbeeld via interne start-ups 
of trajecten nieuwe concepten of cultuurveranderingen uit te pro-
beren. Een soort kweekvijver waarin de volgende fases van een 
bedrijf onderzocht worden. Een ingenieur met ondernemersvaar-
digheden vervult in die context een sleutelrol. Hij of zij verbindt het 
oude met het nieuwe – vaak over de afdelingen heen.’

WERKGEVERSMERK

Dat kan ook een wervingsstrategie zijn voor bedrijven. Door 
ruimte te creëren voor innovatie en nieuwe initiatieven, versterken 
ondernemingen hun employer brand. Ze worden interessantere 
potentiële werkgevers voor ingenieurs die op zoek zijn naar een 
nieuwe uitdaging of een eerste werkervaring.

Annick De Poorter: ‘Ingenieurs zijn zowat van nature op zoek naar 
variatie en vernieuwing. Routine is niet aan hen besteed. Een inge-
nieur wil heel veel zaken uitproberen, onderzoeken en testen. Een 
bedrijf dat ingenieurs op zo veel mogelijk verschillende zaken inzet 
en afwisseling biedt, en dat ook duidelijk communiceert via vaca-
tures en persberichten, haalt die mensen makkelijker binnen én 
houdt ze veel langer aan boord.’

Lees het volledig artikel op de AIG-website.

ALUMNI IN HET NIEUWS

Annick De Poorter en Jonathan Berte

© De Tijd



CORONA-UPDATE
UITSTEL IS GEEN AFSTEL

Door de pandemie die uitbrak in België midden maart 
werden alle georganiseerde activiteiten opgeschort tot 
en met vier juli. Ondanks dit alles probeerden we om in 
contact te blijven met onze leden door online activiteiten 
te organiseren. Zo werden onder andere onze jaarlijkse 
quiz en de verkiezingen voor het nieuwe Praesidium 
online ingericht. 

Het nieuwe Praesidium is momenteel bezig met het voor-
bereiden van activiteiten voor deze zomervakantie, onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen.

Vrijdag 10 juli wordt onze jaarlijkse barbecue gehouden, 
die werd uitgesteld naar deze datum door de corona-
maatregelen. Deze barbecue is de ideale gelegenheid 
voor studenten, net afgestudeerden en oud-studenten om 
in schoonheid hun jaar af te sluiten, te genieten van het 
mooie weer, het goede gezelschap en het lekkere eten.

TERUGBLIK HERMES

Zelfs in deze moeilijke tijden bleef VTK toch niet stil zitten. 
Vlak voor we in onze veilige lockdown bubbel kropen, heeft de 
halftime barbecue voor de studenten die (ongeveer) halfweg in 
hun traject zijn, nog plaatsgevonden. De magen werden stevig 
gevuld en zo werd ook afscheid van Delta genomen.

Maar we bleven natuurlijk niet bij de pakken zitten. Ook vanuit 
onze huizen bleven we actief. Zo was er de Zoom-goliarde, waar 
zelfs een heuse aftermovie van werd gemaakt. Daarbovenop 
voorzag Team Sport ons van een Strava challenge, waarbij 
wekelijks mooie prijzen werden uitgereikt. De kers op de taart 
was toch wel de creativiteit van het Team Show, dat de VTK-
show als een prachtig audioboek toch nog tot bij ons bracht. Ben 
je benieuwd? Ga dan zeker een kijkje nemen op  
www.vtk.ugent.be/show

We kijken natuurlijk ook weer uit naar het spetterende volgend 
VTK jaar met het nieuwe praesidium!

Hermes BBQ 2019

© Paul Vandevelde

Audiobook - VTK-show ‘Riktor: The legend of the Pat’

© VTK

VTK Halftime BBQ

© VTK

TERUGBLIK VTK
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19.09
BEZOEK AAN DE  
GEVANGENIS VAN HAREN

WINNAAR WAFX AWARD 

De nieuwe gevangenis van Haren heeft een 
WAFX Award weggekaapt op het World 
Architecture Festival in Amsterdam! Deze 
award beloont projecten die een antwoord 
bieden op uitdagingen waar architecten de 
komende jaren een antwoord op moeten 
bieden. Het gevangenisdorp was de win-
naar in de categorie ‘Power and justice’. 

Op het complex komen onder meer twee 
arresthuizen en een strafhuis voor mannen, 
een gesloten en een open instelling voor vrou-
wen, een ziekenhuis, een observatieinstelling, 
een psychiatrische afdeling, een medisch cen-
trum, een sportcomplex, een werk- en oplei-
dingsatelier en een bezoekfaciliteit. 

 Zaterdag 19 september 2020 - 9.45-12.30u
 Gevangenis Haren 

 Witloofstraat - 1130 Haren
 Max. 33 deelnemers

12.11
OVERZICHTSTENTOONSTELLING 
BELGEN IN CHINA

TECHNOLOGY TRANSFER, CULTURELE IMPORT

Tijdens deze tentoonstelling krijgen we een kijk 
op exclusief naslagwerk van de Gentse inge-
nieur François Nuyens, en de Brussel-Gentse 
dokters gebroeders Spruyt. Zij waren in het 
begin van de 20e eeuw, onafhankelijk van 
elkaar, betrokken bij de aanleg van spoorwe-
gen in China en de uitbouw van het tramnet-
werk in de Belgische Concessie te Tianjin. 

De tentoonstelling volgt drie lijnen: het 
werk aan spoor en tram van de 3 Belgen in 
China; de beleefde, verwonderde persoon-
lijke kijk ‘van buitenuit’ op het vreemde 
China van Nuyens en Spruyt; de verza-
melde ‘souvenirs’ (7e tot 19e eeuw) en de 
aantrekkingskracht van het exotisme. 

 Donderdag 12 november 2020 
 Vandenhove-paviljoen 

 Rozier 1 - 9000 Gent 
 Max. 25 deelnemers

ACTIVITEITEN AIG

05.09  FIETSTOCHT LANGS DE BRUGGEN OVER DE 
RINGVAART VAN PROF. VANDEPITTE

Vooraleer wijlen prof. Daniël Vandepitte 
(1922-2016) aan de Universiteit Gent aan-
gesteld werd, was hij als ingenieur van 
Bruggen en Wegen verbonden aan de 
toenmalige Dienst van de Ringvaart. In 
deze functie kreeg hij in de jaren 1950 de 
unieke kans om 19 wegbruggen en zes 
spoorwegbruggen van diverse types te 
ontwerpen over de Ringvaart, waaronder 
vier originele in zichzelf verankerde voor-
gespannen hangbruggen. De fietstocht 
o.l.v. em. prof. Luc Taerwe brengt ons via 
mooie rustige fietsroutes langs een aantal 
van die bruggen maar eveneens langs 
meer recente bruggen. Hier en daar wordt 
een halte ingelast om de bruggen te bekij-
ken. 

PROGRAMMA

 9 09.00 u. Samenkomst in het Laboratorium  
 Magnel-Vandepitte op de 
 campus Ardoyen (ruime parking) 
 voor een inleidende uiteenzet- 
 ting en praktische richtlijnen.

 9 09.45 u. Vertrek van de fietstocht van een 
 25-tal km vanuit Zwijnaarde over 
 Merelbeke tot Melle en terug.

 9 12.30 u. Aankomst op campus Ardoyen

 Zaterdag 5 september 2020 - 9.00-12.30u
 Campus Ardoyen-Zwijnaarde
 Max. 30 deelnemers

Aangezien ons AIG-Nieuws wordt 
opgemaakt tijdens de Covid19-crisis, 
vragen we om onze website te raadple-
gen om u te verzekeren of de activitei-
ten al dan niet doorgaan omwille van de 
preventiemaatregelen rond de verdere 
verspreiding van het coronavirus.

Meer informatie en inschrijvingen 
voor één van onze activiteiten, via 
onze website aig.ugent.be

SAVE THE DATE

27.11
JAARLIJKSPAVILJOEN  
SOLAR DECATHLON

 
    REÜNIEFEEST

04.12
20STE EDITIEPAVILJOEN  
SOLAR DECATHLON

 
     TUUPE TEGOARE

© Envato Elements
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OOK BEDRIJFSPARTNER WORDEN?

Als bedrijfspartner komt u in contact met de vele alumni van onze faculteit en ontstaat een wisselwerking tussen academie en indus-
trie. 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.


