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EDITORIAAL

MADE IN GHENT!

In februari vond de 3e editie van het ‘Plateau speelt’-event plaats. Theatermaker Pieter De Buysser, die op de 

internationale scène een grote bekendheid geniet en er regelmatig in de prijzen valt, bracht ons ‘Tomorrow 

brought us rain’ voor een volle theaterzaal in de Vooruit. 

Het stuk werd speciaal voor ons, ingenieurs, geschreven en paste 
perfect in het UGent ‘Durf Denken!’ motto. Mattias De Craene, 
opkomend muzikaal talent uit het Gentse, neef van wijlen Wim 
De Craene, en saxofonist bij onder meer Nordmann en zijn groep 
MDC III, zorgde voor een prachtige muzikale ondersteuning. 

Volgens dezelfde ‘Durf Denken!’-filosofie vertaalt Pieter het stuk 
momenteel naar het Engels om het ook op de internationale scène 
te brengen: made in Ghent! Het event werd gevolgd door een stijl-
volle receptie. We zijn de 25 bedrijfssponsors, vermeld verder in 
dit AIG-Nieuws, enorm dankbaar!

Om de culturele lijn door te trekken, organiseerden we ook een 
bezoek aan de Tentoonstelling Van Eyck in het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent, en staat er nog een geleid bezoek aan de 
wereldberoemde Gentse Floraliën in het ICC op de agenda. Boven-
dien organiseren we de finale van de prestigieuze vierjaarlijkse 
Prijs De Meulemeester-Piot in het gloednieuwe Wetenschapsmu-
seum van Universiteit Gent.  
Het bezoek aan de Tentoonstelling Van Eyck werd inmiddels uitge-
steld in het kader van de Covid19-maatregelen, we hopen dat de 
andere activiteiten wel kunnen doorgaan zoals gepland en kijken 
ernaar uit!

Tijdens het geplande Facultair Research Symposium stellen onder-
zoekers van de faculteit hun innovatieve onderzoeksresultaten 
voor. AIG reikt er voor het eerst een Research Poster Award uit 
om een veelbelovend onderzoekslijn te bekronen en om de alum-
nivereniging en haar partners visibiliteit te geven bij de onderzoe-
kers van de faculteit. 

We nodigen jullie ook zeer graag uit op het TechBoost!-event op 
woensdag 13 mei in het Plateaugebouw en het Universiteitsforum 
met als thema ‘Naar een duurzaam en gezond woningenpark -  
ontdek hoe ingenieurs en architecten oplossingen ontwikkelen 
voor de energietransitie’. Prof. Arnold Janssens, opdrachthou-
der Duurzaamheid aan UGent, en ir. Yves Lambert, voorzitter van 
de internationale ‘Active House Alliance’, brengen een boeiende 
TechBoost!-les, gevolgd door een interactieve netwerkreceptie 
met concrete demonstraties!

Verder vermelden we graag dat de ‘Engineer of the Year 2020’ 
binnenkort bekendgemaakt wordt! Deze titel gaat naar een ver-
dienstelijke ingenieur, afgestudeerd in Gent, die recent belang-
rijke innovaties realiseerde. Hiervoor wordt momenteel een event 
georganiseerd, waarop jullie van harte welkom zijn!

Deze en vele andere interessante activiteiten laten we jullie graag 
verder in dit AIG-nieuws en op de website ontdekken!

Veel leesplezier en tot op één van onze activiteiten! 

 Filip De Turck

Filip De Turck - ondervoorzitter AIG

©Nik



INGENIEURS EN VAN EYCK
Dat Gent dit jaar geheel in het teken van Jan Van Eyck staat, had je waarschijnlijk wel al door. Een van de 

hoogtepunten is ongetwijfeld de terugkeer van het gerestaureerde schilderij naar de Sint-Baafskathedraal. Aan de 

schitterende restauratie ging jaren van onderzoek vooraf. Wist je dat er heel wat leden van de faculteit betrokken 

waren bij de restauratie van Het Lam Gods?

Professor Aleksandra Pizurica (vakgroep Telecommunicatie en 
Informatieverwerking, Group for Artificial Intelligence en Sparse 
Modelling - GAIM ) zette AI in om bloot te leggen wat tot nu toe 
verborgen was. Om er mee voor te zorgen dat er überhaupt nog 
een werk te restaureren viel, onderzocht professor Arnold Jans-
sens (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) hoe het binnenkli-
maat in de Sint-Baafskathedraal beter kan.

Wat is de link tussen uw vakgebied en het onderzoek naar het 
Lam Gods? 
Aleksandra Pizurica: “Al sinds 2010 gebruikt onze onderzoeks-
groep digitale beeldverwerking en machine learning - onze exper-
tise bij GAIM – om kunsthistorische vragen te beantwoorden en de 
(voorbereidingen op de) restauratie te ondersteunen. We hebben 
onze technologieën ingezet op twee domeinen: analyse van de 
schilderstijl van Jan Van Eyck en ondersteuning van de restauratie 
en conservatie via barstdetectie, het nauwkeurig in kaart brengen 
van lacunes en virtuele restauratie. We verrichten pionierswerk op 
beide domeinen.”

Arnold Janssens: “Een van onze onderzoekslijnen gaat over hoe 
je het museale binnenklimaat kan verbeteren om kunstwerken te 
beschermen, en over de ontwikkeling van numerieke modellen hier-
over. Dankzij ons onderzoek vroeg het restauratieteam ons meer 
dan tien jaar geleden om de klimaatproblemen in de Sint-Baafs- 
kathedraal te analyseren en te bekijken hoe die kunnen opgelost 
worden. Het ging onder andere om scheuren en verweerde verflagen.”

Tot welke inzichten heeft uw onderzoek geleid?
Aleksandra Pizurica: “Door de analyse van veelvuldig afgebeelde 
parels en edelstenen, konden we de ‘signatuur’ in schilderstijl karak-
teriseren. Zo konden we objectief en kwantitatief verschillen aan-
tonen in de schilderstijl van Jan Van Eyck, zijn kopiisten en die van 
anderen. De consistentie in de uitvoering (bijvoorbeeld van de plaat-
sing van lichtpuntjes en van de interactie met de lichtbron) varieerde 
ook afhankelijk van de plaats van de figuren op de panelen. We ver-
onderstellen dat Jan Van Eyck met veel aandacht de parels op pro-
minente plaatsen uitwerkte, en eventueel aan medewerkers uit zijn 
atelier de uitvoering van kleinere en minder zichtbare parels toever-
trouwde. Dit kon ook wijzen op mogelijke aanpassingen, waarmee 
we de restauratie ondersteunden.”

“Het tweede deel van ons onderzoek bestudeerde het verfverlies 
en de barsten in de vernislagen die je niet kunt zien met het blote 
oog. We slaagden erin inscripties te ontcijferen, die altijd een mys-
terie waren gebleven. Bijvoorbeeld in het boek op het paneel over 
de Annunciatie. We ontwikkelden verder nog een tool die verf-
verlies detecteert. De UGent heeft hier volgens mij een primeur 
te pakken: wij waren de eersten die geautomatiseerde verfver-
liesdetectie en barstdetectie ontwikkelden voor de restauratie van 
een schilderij. Van die modellen maken we nu gebruiksvriendelijke 

NIEUWS UIT DE FACULTEIT

Gesloten altaarstuk ‘Het Lam Gods’, Jan Van Eyck

 bron: www.lukasweb.be
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tools waarmee de restaurateurs zelf aan de slag kunnen.”

Arnold Janssens: “Na onze analyse van het binnenklimaat gaven 
we advies over de meest dringende maatregelen. Door het feit dat 
de ruimte niet verwarmd werd, liep de relatieve vochtigheid in de 
winter hoog op, met risico’s op biologische schade. De klimaat-
schommelingen waren dan weer vooral het gevolg van de ligging 
van de kapel vlak bij de ingang van de kathedraal, waar de deuren 
permanent openstonden. Het levert risico’s op voor vervorming 
van de panelen en breuken van de verflagen.”

“We adviseerden daarom de installatie van verwarming en van 
een sas aan de ingang van de kathedraal. Beide adviezen heeft de 
kerkfabriek gevolgd. In het schrijn kwam er een lokale bevochtiger 
om de extreem droge condities te bewaken. Ook het hoge aantal 
bezoekers dat tegelijk naar binnen mocht, leidde tot risicovolle kor-
tetermijnschommelingen: natte jassen, ademhaling, lichaams-
warmte, ... We stelden voor om een bezoekersbeheer in te voeren 
met kleinere groepen. Maar dat is nooit doorgevoerd.”

“Na deze maatregelen deden we nieuwe metingen. Dat leidde tot 
nieuwe initiatieven zoals een opleiding voor de zaalwachters en de 
installatie van een permanent monitoringsysteem.”

Welke UGent’ers werkten mee aan dit onderzoek?
Aleksandra Pizurica: “Onze onderzoeksgroep heeft het nauwst 
samengewerkt met UGent’ers professor Maximiliaan Martens, pro-
fessor-emeritus Mark De Mey en met doctoraatsstudent Hélène 
Dubois die de restauratie coördineerde. Verschillende doctoraatsstu-
denten uit onze groep werkten mee: postdoc Ljiljana Platisa (nu post-
doc en business developer, i-Know consortium), Tijana Ruzic (nu bij 
Televic), Laurens Meeus, Roman Sizyakin en Shaoguang Huang.”

Arnold Janssens: “Vooral doctoraatsstudenten Lien De Backer 
en Marijke Steeman (die nu docent is in de vakgroep) en profes-
sor Michel De Paepe (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en 
Metaalengineering).”

 Sarah Leunens

Onderzoekers IDLab-MEDIA omzeilden  
beveiliging sexting-app van Telenet
De recent gelanceerde .comdom app van Telenet, 
bedoeld als beveiliging tegen het ongewenst delen van 
foto’s met derden, is heel wat minder veilig dan gedacht. 
De onderzoekers konden het watermerk met behulp van 
‘een relatief eenvoudig AI-algoritme’ verwijderen.

Professor Sarah Verhulst ontvangt Europese Proof 
of Concept beurs voor innovatieve gehoortest
De nieuwe gehoortest moet schade aan de gehoor- 
zenuw in een vroeg stadium detecteren. De European 
Research Council geeft nu 150.000 euro om de test 
verder klaar te maken voor klinisch gebruik.

Feestelijke opening nieuwe laboratorium  
Magnel-Vandepitte
Onder grote belangstelling van professionelen uit de 
bouwsector werd het nieuwe Laboratorium Magnel- 
Vandepitte op 4 februari 2020 feestelijk geopend. Het 
laboratorium bundelt de krachten van vier groepen die 
samen de recent uitgebreide vakgroep ‘Bouwkundige 
Constructies en Bouwmaterialen’ vormen.

De Jonge Academie verwelkomt  
prof. Verhulst als nieuw lid
De Jonge Academie heeft twaalf nieuwe leden verkozen 
na een oproep. Ze verwelkomt drie onderzoekers van 
de UGent, waaronder prof. Sarah Verhulst. De Jonge 
Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire 
ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kun-
stenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschap-
pij, kunst en beleid.

Geopend altaarstuk ‘Het Lam Gods’, Jan Van Eyck

 bron: www.lukasweb.be
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De alumni van UGent komen regelmatig in de media. 
In deze rubriek vermelden we enkele opmerkelijke 

nieuwtjes van de alumni van de FEA.



3D-PRINTEN VAN BETONCONSTRUCTIES 
DE REALITEIT HAALT STILAAN DE FICTIE IN

Laboratorium Magnel-Vandepitte staat mee aan de spits inzake wetenschappelijk onderzoek 3DP. 

Even een huisje printen… Het klinkt eenvoudig en lijkt al de realiteit. Tenminste, als je het aan je zoekmachine 

vraagt, toont deze meteen talloze beelden van recent geprinte betonconstructies, wereldwijd. Waar wachten 

we nog op? Waarom worden de huizen in de nieuwe verkaveling in je buurt nog niet meteen geprint? Even een 

plannetje maken, naar de robot sturen, en … printen maar! Of toch niet? 

SNELLE ONTWIKKELING MET VEEL 
MEDIA-AANDACHT

Het 3D-printen van betonconstructies is de 
laatste paar jaren inderdaad in een echte 
stroomversnelling gekomen, met prestigi-
euze demoprojecten wereldwijd. De eerste, 
de grootste, de hoogste, de snelste… termen 
die je hierbij doorgaans in de enthousiaste 
mediaberichten ziet. En toch zijn er nog vele 
vragen en uitdagingen. Zo worden minder 
aantrekkelijke aspecten bij showcases soms 
stilletjes terzijde gelaten. Misschien was er 
tijdens het printen tijdelijk een zijdelingse 
steun nodig door een manueel aangebracht 
zandbed? Mogelijk vormde het geprinte 
beton enkel een decoratieve bekleding van 
een klassieke dragende structuur? Of was 
er tijdens het printen een continue interven-
tie nodig om het geprinte materiaal continu 

te bevochtigen teneinde scheuren te ver-
mijden? De waarheid achter diverse presti-
geprojecten is soms ontnuchterend. Deson-
danks is 3D-printen van betonconstructies 
een aantrekkelijk, economisch en ecolo-
gisch toekomstbeeld. Het Laboratorium 
Magnel-Vandepitte van de Faculteit Ingeni-
eurswetenschappen en Architectuur staat 
wereldwijd mee aan de spits van het weten-
schappelijk onderzoek inzake 3D-printen 
van beton. Enkele aspecten worden hierna 
kort toegelicht.

MATERIAAL EN CONSTRUCTIE

Een geschikt beton moet voldoen aan een 
aantal basiseisen vooraleer het in een con-
structie toegepast kan en mag worden: 
verwerkbaarheid, sterkte en duurzaam-
heid. Deze eisen dienen niet alleen op 

materiaalniveau beschouwd te worden, 
doch ook in relatie tot de beoogde con-
structie. Een optimale combinatie materi-
aal-constructie is in het geval van 3D-prin-
ten nog meer van belang dan bij een 
klassieke betonconstructie, aangezien 
materiaal en constructiewijze nog inniger 
verbonden zijn.

VERWERKBAARHEID

De verwerkbaarheid van het beton in het 
geval van 3D-printen heeft al heel wat 
praktische aandacht gekregen. In demo-
projecten werd dit doorgaans beoogd 
vanuit het succesvol kunnen opbouwen 
van laagjes, gebruik makend van beschik-
bare pomp- en extrusiesystemen verbon-
den aan een robotarm of printframe. Hier-
bij wordt het geschikt zijn van het materiaal 

6  AIG-NIEUWS

Simulatieproef van het 3D-printen van tunnelbekledingen - ©Nik
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bekeken vanuit drie invalshoeken die men 
in het Engels aanduidt met pumpabiliy, 
extrudability en buildability. 

Het materiaal moet verpompbaar zijn, iets 
wat fundamenteel reeds vrij goed begre-
pen wordt vanuit de klassieke betonbouw-
techniek. Een niet onbelangrijk detail is 
echter dat klassieke betonpompen geba-
seerd op een systeem met dubbele zuigers 
geen continue betonstroom leveren tijdens 
het overschakelen van de ene zuiger naar 
de andere, en dus als dusdanig niet optimaal 
zijn voor 3D-printen. Meer continue pomp- 
systemen gebaseerd op wormpompen 
worden nu gehanteerd, maar die beperken 
de grootste korrelmaat van het granulaat in 
het beton tot enkele millimeter, zodat in de 
praktijk dus eerder met een mortel geprint 
wordt in plaats van met een beton. 

Deze beperking in korrelmaat heeft dan wel 
een voordeel wat betreft de extrudeerbaar-
heid, een tweede belangrijke verwerkbaar-
heidseis, maar leidt verder tot belangrijke 
nadelen inzake risico op scheurvorming 
door krimp en thermische effecten. 

Een belangrijke knoop inzake verwerk-
baarheid is de buildability, of de mate 
waarin het plastische materiaal in laag-
jes op elkaar gelegd kan worden zonder 
dat de onderste lagen bezwijken, en waar-
bij anderzijds toch ook een goede hechting 
tussen de lagen onderling bekomen wordt. 

Op zich hebben we dus te maken met 
tegenstrijdige eisen, aangezien voor het 
verpompen eerder een grotere vloeibaar-
heid van het materiaal nodig is, terwijl voor 
de opbouw van de lagen een stijver mate-
riaal gewenst is. Deze moeilijke combina-
tie van gewenste eigenschappen kan beko-
men worden door het materiaal thixotrope 
eigenschappen te geven, waardoor het bij 
stilstand (zodra het geprint is) een verstij-
ving vertoont door inwendige structuurop-
bouw, terwijl het in beweging (tijdens het 
verpompen en extruderen) wel een hogere 
vloeibaarheid vertoont door het verbreken 
van de inwendige structuur. 

Om snel te kunnen printen lijkt thixotropie 
echter op zich ontoereikend. De verstijving 
van de geprinte lagen kan verder bevor-
derd worden door het inbrengen van een 
chemische versneller in de printkop, wat 
zowel chemisch als technologisch uitda-
gend, doch in de praktijk mogelijk, is. Een 

nieuwe, grensverleggende mogelijkheid 
is de toepassing van actieve reologiecon-
trole en actieve verstijvingscontrole zoals 
bestudeerd in het ERC (European Research 
Council) Advanced Grant Project ‘Smart-
Cast’ dat eveneens uitgevoerd wordt in het 
Laboratorium Magnel-Vandepitte. Door het 
in het beton inbrengen van speciaal ont-
wikkelde responsieve polymeren die een 
specifieke respons vertonen wanneer ze 
geactiveerd worden door een extern (bij-
voorbeeld elektromagnetisch) signaal kan 
het vloei- of verstijvingsgedrag van het 
materiaal op gecontroleerde wijze gewij-
zigd worden. Op fundamenteel materiaal-
niveau is de succesvolle werking al expe-
rimenteel aangetoond, doch een verdere 
opschaling evenals het inbouwen in een 
printkop vergt nog verdere stappen.

STERKTE

Op zich zijn de huidige printbare betonmor-
tels doorgaans sterk genoeg, vaak omwille 
van hoge cementgehaltes. Op het niveau 
van de geprinte constructie zijn er evenwel 
belangrijke aandachtspunten die afwijken 
van de klassieke betonbouw. Een geprint 
betonelement is anisotroop, wegens de 
gelaagde structuur, en vertoont verschil-
lend mechanisch gedrag in de verschillende 
richtingen. Bovendien vormen de aanhech-
tingszones tussen de opeenvolgende lagen 
verzwakkingen, die de mechanische res-
pons op elementniveau nadelig kunnen 
beïnvloeden. Nieuwe technieken worden 
bestudeerd om een verbeterde hechting 
tussen de lagen te bekomen.

Bovendien bevat een geprint element tot 
nader order doorgaans geen wapening. 
De techniek van het printen is immers 
moeilijk te combineren met het plaatsen 
van een klassiek betonwapeningsnet. Ver-
schillende denkpistes worden wereldwijd 
gevolgd, zoals het gelijktijdig verwerken 
van draadvormige wapeningselementen 
tijdens het printen, of het toevoegen van 
vezels aan het materiaal.

Wegens de gelaagde structuur en het ont-
breken van klassieke wapening, is het 
structureel ontwerp van geprinte beton-
constructies nog een belangrijk aandachts-
punt. Zeker in de praktijk vormt dit een 
obstakel, aangezien huidige ontwerpnor-
men voor betonconstructies (Eurocode 2) 
niet toepasbaar zijn op deze nieuwe situ-
atie. Een mogelijke tussenoplossing voor 
de bouwpraktijk, als geleidelijke stap in het 

opbouwen van ervaring met 3D-printen, 
lijkt de toepassing van 3D-geprinte bekis-
tingen, gecombineerd met het plaatsen van 
klassieke wapeningskorven en het storten 
van klassiek beton op vertrouwde wijze. 
Een meer diepgaande aanpak wordt ook 
gevormd door de topologische optimalisa-
tie van de beoogde constructie, zodat een 
optimale mechanische performantie van de 
constructie bekomen wordt, met een mini-
mum aan beton en vereiste wapening. 

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid dient beschouwd te worden 
in de tweevoudige Engelse betekenis van 
durability en sustainability. Durability, of 
technische duurzaamheid verwijst naar de 
weerstand van het materiaal tegen aan-
tastingsverschijnselen vanuit de omgeving 
(bv. vorstaantasting). Sustainability heeft 
daarentegen betrekking op een zorgvuldig 
gebruik van grondstoffen, en het beperken 
van de impact op milieu en klimaat. Op dit 
dubbele duurzaamheidsvlak liggen er nog 
heel wat wetenschappelijke uitdagingen, 
die op dit ogenblik binnen het Laboratorium 
Magnel-Vandepitte ook aangepakt worden. 

De huidige printbare betonmortels zijn 

Printrobot aan het werk in Labo Magnel-Vandepitte

©Nik

Enkele demonstratieproefstukken

©Nik



doorgaans opgebouwd op basis van gecon-
centreerde en zeer reactieve cementmeng-
sels met enerzijds een belangrijke ecologi-
sche impact, en met anderzijds een grote 
gevoeligheid aan scheurvorming (reeds tij-
dens het printproces) en verdere aantas-
ting (tijdens de gebruiksduur). Alterna-
tieve grondstoffen worden bestudeerd, die 
in combinatie met een grotere korrelmaat 
(en dus de stap naar beton in plaats van 
mortel), en met een betere controle van de 

verwerkbaarheid, ook op het vlak van duur-
zaamheid het 3D-printverhaal een ware 
stap vooruit kunnen helpen.

ONDERZOEK OP VOLLE KRACHT

Op dit ogenblik lopen binnen het Laborato-
rium Magnel-Vandepitte diverse onderzoeks-
projecten, met nationale en internationale 
financiering, en met een waaier aan beoogde 
projectdoelstellingen zowel op fundamen-
teel wetenschappelijk vlak als op het vlak van 

industriële toepassing en valorisatie. Nieuwe 
wetenschappelijke inzichten werden recent 
reeds geïmplementeerd in meerdere uitvin-
dingsaanmeldingen en patentaanvragen. 

Industrie 4.0 en het inzetten van robots gaan 
soms gepaard met de vrees dat mensen 
minder aan de bak zullen komen. Binnen het 
Laboratorium Magnel-Vandepitte is daaren-
tegen al gebleken dat de printrobot nieuwe 
onderzoekers aantrekt, en bijdraagt tot een 
interessante, uitdagende en aangename 
samenwerking tussen materiaalonderzoe-
kers en specialisten op het vlak van con-
structief gedrag. Stilaan worden belangrijke 
stappen gezet om afdoende oplossingen te 
vinden voor problemen die in het kader van 
internationale showcases vaak nog stiefmoe-
derlijk behandeld worden. De wetenschappe-
lijke vooruitgang zal verder bijdragen tot het 
succes van 3D-betonprinten. De realiteit van 
morgen zal nog verder gaan dan de fictie van 
vandaag…

MEER INFORMATIE

Binnen het Laboratorium Magnel-Van-
depitte wordt het onderzoek inzake 3D- 
betonprinten gecoördineerd door prof. 
Geert De Schutter, prof. Kim Van Tittel-
boom, prof. Wouter De Corte en prof. 
Veerle Boel. Verdere informatie kan steeds 
bij hen bekomen worden.

Geert De Schutter 
Kim Van Tittelboom
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3D-geprinte, topologisch geoptimaliseerde brugligger - ©Nik
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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.

21 april 2020 - 16 juni 2020 
www.ugain.ugent.be/bigdatahandson

MIlIeucoörDInATor vIA AfsTAnDsleren
Behaal uw getuigschrift milieucoördinator via afstandsonderwijs!

Online opleiding via afstandsleren, met vrije instap, conform de Vlaamse milieuwetgeving.

Alle info:
www.ugain.ugent.be/Mc

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.

Najaar 2020 

www.ugain.ugent.be/energietechniek

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.

Najaar 2020 

www.ugain.ugent.be/laagspanning2020.htm

postacademische opleidingen 
voor professionals

www.uGAIn.uGenT.Be
uGent Academie voor Ingenieurs
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AGENDA VTK

Ter info: in het kader van de Covid19-crisis, 
zijn alle evenementen onzeker! Bekijk  
onze website voor de laatste stand van zaken.

VTK-SHOWWEEK
THEMA: AVATAR

Begin april halen we opnieuw het bovenste 
uit de kan met onze jaarlijkse spetterende 
showweek. Dit jaar is het thema Avatar, en 
trekken de verschillende naties, die overeen-
komen met de verschillende richtingen bur-
gerlijk ingenieur, ten strijde. Zoals altijd zal 
er heel veel gelachen worden met de pien-
tere inside jokes. Aan klaterende live muziek, 
schitterende inkleding en vloeiende dansper-
formanties zal geen gebrek zijn.

 Woensdag 1 april 2020
 Donderdag 2 april 2020

 Theater Scala
 Dendermondsesteenweg 163 | 9000 Gent

PARKPOP FESTIVAL
IN HET ZUIDPARK

Na de paasvakantie blijft VTK muziek in het 
leven van de VTK-leden brengen met het 
jaarlijks Parkpop Festival. Het event gaat 
zoals gewoonlijk door in het Zuidpark. Aan 
sfeer zal het niet ontbreken, want zowel 
VTK-leden als niet-VTK’ers staan elk jaar 
‘chaud’ voor de talloze muziekgroepen en 
andere nevenactiviteiten. We hopen dat de 
weergoden ons gunstig gezind zijn, zo niet 
maken we er een leuk regenfeest van.

 Dinsdag 21 april 2020 - 17.00-23.00 u.
 Koning Albertpark

 Franklin Rooseveltlaan 1 | 9000 Gent

12-URENLOOP 
DERDE OVERWINNING?

De Gentse 12-urenloop is het sportieve 
hoogtepunt bij uitstek voor veel studenten! 
In deze 12-urig durende aflossingswedstrijd 
proberen de deelnemende kringen zoveel 
mogelijk rondjes te lopen op weg naar de 
overwinning. Naar jaarlijkse gewoonte zal 
het VTK-speedteam luidkeels worden aan-

gemoedigd. Behalen de speedteamleden de 
derde overwinning op een rij met de steun 
van al onze supporters? De vele tijdspeed-
teamtrainingen, die de VTK-lopers een gans 
trimester zullen uitvoeren, zorgen voor een 
geoliede machine. Op het IFT vermeldden 
we zeer toepasselijk ‘Mindset is what sepa-
rates VTK from the rest’.

 Woensdag 29 april 2020 - 9.00-21.00 u.
 Sint-Pietersplein

 Sint-Pietersplein 200 | 9000 Gent

VTK-DRIEDAAGSE
AFSLUITING VAN HET VTK-JAAR

Het VTK-jaar wordt opnieuw feestelijk 
of luierend afgesloten met onze jaarlijke 
VTK-driedaagse. De vice (die nog verkozen 
moet worden tijdens de nagelbijtende cam-
pagneweek), zal zo zijn eerste verantwoor-
delijkheden opnemen en de rest van ons 
zal lekker niet verantwoordelijk zijn. Dat 

verdienen we namelijk na het lastige aca-
demiejaar.

Na twee drukke semesters is het tijd om 
rustig uit te bollen naar het einde van dit 
academiejaar. Bij mooi weer, staan wij 
klaar om met de leden op stap te gaan. 

Zo gaan wij op de 12-urenloop onze ver-
eniging vertegenwoordigen in de strijd 
tegen verschillende andere verenigingen 
van Gent. Hermes zal, op een hopelijk zeer 
zonnige dag in mei, de wateren van Gent 
bevaren met kajaks. 

In dit semester staan echter vooral de 
nieuwe verkiezingen van het praesidium 
2020-2021 centraal. Wij zijn alleszins 
benieuwd welke nieuwe wind er volgend 
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AGENDA HERMES

Parkpop Festival 2019 - ©Lumen Photography



jaar zal waaien in ons 13de Lustrumjaar (65 
jaar Hermes!).

Hermes organiseert nog tal van activiteiten 
doorheen het jaar. Bekijk zeker onze Facebook-
pagina Hermes Gent voor meer informatie!

Hieronder alvast een greep uit onze events.

HERMES QUIZ
TEST JE KENNIS

Eind april organiseert Hermes de jaar-
lijkse quiz. De ultieme avond om te bewij-
zen wat we dit jaar geleerd hebben en ook 
om de meest onderbewuste kennis boven 
te halen. Bovenal een avond om zich te 
amuseren met vrienden, een hapje en een 
drankje. De winnaars vallen natuurlijk in de 
prijzen!

 Dinsdag 21 april 2020

BARBECUE
EINDE ACADEMIEJAAR

Tot slot is er, zoals elk jaar, de eindejaars-
barbecue na de examens in juni. We ver-
welkomen hier leden en zeker en vast de 
afstuderende of afgestudeerde studenten. 
Een laatste maal samenkomen en genieten 
van de campussfeer vooraleer verder te 
gaan naar een nieuw avontuur.

 Eind juni 2020

GOEDE VOORNEMENS
Engage heeft 2020 alvast schitterend ingezet met de jaarlijkse winterfret. Nadien volgden 
ook de onvergetelijke whiskey tasting en afterwork. Zij die niet aanwezig waren hadden 
ongelijk! Geen paniek: Engage heeft nog veel meer in het verschiet voor. Voldoende kans 
dus om deel te nemen aan een van onze activiteiten.

Een nieuw jaar brengt steeds doelstellingen en goede voornemens met zich mee. Wij helpen 
graag een handje bij diegenen waar (ver)bouwen op de planning staat. Met een lezing 
over hernieuwbare energie: ‘Wat zijn de mogelijkheden?’, ‘Wat zijn de verplichtingen?’, 
‘Welk prijskaartje hangt daaraan vast?’ deze en al jouw andere vragen zullen op die avond 
beantwoord worden. 

Verder zetten we samen de eerste stappen naar de perfecte summer body. Aangezien 
sporten steeds langzaam moet worden opgebouwd, beginnen we rustig met een initiatie 
karabijnschieten en schermen.

Houd zeker onze Facebookpagina en nieuwsbrief in de gaten, zodat je deze en andere 
activiteiten niet mist!

22.05
    

THEATERVOORSTELLING LIEVEN SCHEIRE  
 LIVE IN NERDLAND: DNA

Op 22 mei hebben we afspraak met Lieven Scheire in Capitole Gent. In deze theater- 
lezing heeft hij het over ons DNA en hoe de genetica zowel ons zelfbeeld als onze 
medische toekomst ingrijpend aan het veranderen is. Met zijn enthousiasme voert hij 
jou door de wonderlijke wereld van de wetenschap vol waanzinnige weetjes en ont-
hutsende theorieën.

 Vrijdag 22 mei 2020 - 19.30-22.30 u. 
 Capitole Gent

 Graaf van Vlaanderenplein 5 | 9000 Gent

AGENDA ENGAGE

Lieven Scheire | Live in Nerdland: DNA

© Krew

 Renee Coryn
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Aangezien ons AIG-Nieuws werd 
opgemaakt aan het begin van de 
Covid19-crisis, vragen we om de web-
site te raadplegen of de activiteiten al 
dan niet doorgaan omwille van de  
preventiemaatregelen rond de verdere 
verspreiding van het coronavirus.



Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau
Sweco geeft vorm aan de steden en gemeenschappen van morgen. Ons werk 
resulteert in duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en kwaliteitsvolle indus-
trie- en energieprojecten. Met 17.000 medewerkers in Europa, waarvan 1.400 in 
België, bieden we onze klanten de juiste expertise voor iedere situatie. We voeren 
wereldwijd projecten uit in 70 landen. 

Sweco Belgium is in vijf divisies georganiseerd: Industry, Buildings, Energy, Regi-
onal Infrastructure en Highways, Waterways & Light Rail. Elke divisie stemt haar 
dienstverlening af op specifieke klantengroepen. Onze experten bieden meer-
waarde in advies, studie, ontwerp, engineering, uitvoering en management van 
multidisciplinaire projecten. Dit zowel voor klanten in het bedrijfsleven als bij de 
overheid. Naast vakspecialisten werken hier ook project- en procesmedewerkers 
met zin voor communicatie en commerciële flair. Je kiest zelf het carrièrepad dat 

je wilt bewandelen: expert, projectleider of manager. Onze medewerkers zijn o.a. 
ingenieurs, architecten, ruimtelijke planners, milieuexperten, verkeersdeskundigen, 
ecologen, landschapsarchitecten, elektrotechnici, bouwkundigen, geohydrologen, 
werfleiders, ontwerpers, tekenaars en landmeters.

Niemand weet exact hoe de toekomst eruit zal zien. Maar het is ons doel om zo 
goed mogelijk voorbereid te zijn, door toegankelijke en betrokken medewerkers te 
hebben die voortdurend zoeken naar kennis, die nieuwsgierig en ruimdenkend zijn 
en verschillende expertises en achtergronden vertegenwoordigen. Dit stimuleert 
diversiteit, innovatie en samenwerking. 

www.swecobelgium.be 
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BEDRIJFSPARTNERS IN DE KIJKER

Samen een betere wereld bouwen is 
het credo van Boydens Engineering.
Wij zijn ingenieurs, specialisten en consultants die over diverse aspecten 
van duurzaamheid voor sites en gebouwen advies verlenen. Het doel is de 
mogelijkheden om een positieve impact te realiseren maximaal uit te putten.

Wij zijn actief in Europa (Benelux, Frankrijk, Polen, Spanje) en Zuid-Oost 
Azië (vanuit Vietnam en Singapore). Elk continent en klimaat vraagt om 
andere accenten, het uitgangspunt blijft echter hetzelfde: duurzaamheid 
en architectuur combineren tot projecten die goed zijn voor iedereen.

Energieneutrale, fossielvrije projecten zoals Gare Maritime (foto), waar-
bij een brede invulling van duurzaamheid voor mens en planeet aan 
bod komen zijn onze specialiteit. Alle aspecten worden geoptimaliseerd, 
welzijn, energie, materialen en water. Daarvoor maken we natuurlijk 
gebruik van de allerlaatste BIM- en simulatietechnieken. Ook hierin zijn 
we een voortrekker.

Duurzaamheid is ook toepasbaar op ons als bedrijf. Wij passen voor 
onze eigen kantoren en werking natuurlijk maximaal de bovenstaande 
principes toe. Het gaat echter ook over mensen en over samenwerking: 
wat je graag doet, doe je goed. 

Een stimulerende omgeving en aangename omgang met collega’s en 
klanten staat garant voor de creativiteit en kwaliteit die wij hoog in het 
vaandel dragen.  
 
studiebureau-boydens.jobtoolz.be
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PLATEAU SPEELT THEATER
TOMORROW BROUGHT US RAIN

OP 19 FEBRUARI GING DE DERDE EDITIE VAN ONS DRIEJAARLIJKS ALUMNI-EVENT ‘PLATEAU SPEELT’ DOOR. 

DEZE BIJZONDER GESLAAGDE UITVOERING BRACHT ONS THEATER, EN NIET ZOMAAR THEATER!

We keerden terug naar de welbekende 
Gentse Vooruit met een unieke theater-
voorstelling, ‘Tomorrow brought us rain’, 
speciaal voor ons geschreven door Pieter 
De Buysser. Pieter werd begeleid door 
Mattias De Craene, saxofonist bij onder 
meer Nordmann en MDC III. 

Filosoof en verhalenverteller Pieter De 
Buysser neemt ons mee in het verhaal van 
een hoogleraar ingenieurswetenschappen 
die op het idee komt om de ideale klok te 
maken! Kan zijn klok ervoor zorgen dat we 
de tijd verleggen en een compleet andere 
tijdstandaard hanteren? 

WERKEN VOOR DE KLOK

Kan het niet wat moderner, wat beter, wat 
sneller? We droomden ervan om vooruit te 
gaan, om productiever te zijn en de wereld 
ons ritme op te leggen door de klok overal 
gelijk te zetten. In 1884 koos de wereld 
voor de nulmeridiaan van Greenwich als 
standaard. Slechts 136 jaar geleden is 
deze tijd geboren en heeft ons sindsdien 
in een mal gedwongen. Ook de slinger in 
de achtergrond, die gedurende de hele 
voorstelling een regelmatige periodieke 
beweging uitvoerde, hamerde als een klok 
voortdurend op ons in.

TIK TAK TIK TAK... 

Net als de wetenschap vaststelt dat tijd 
relatief is, onderwerpen wij ons aan de 
tijd. Is het ondenkbaar om een tijd te 
gebruiken die niet veroverend, verleggend 
en productief moet zijn? Kunnen we niet 
een teken geven dat het anders kan? Een 
slag kan voldoende zijn om een andere 
maat aan te geven, om een andere tijd te 
gebruiken.

‘Tomorrow brought us rain’ laat ons naden-
ken over hoe we onze eigen tijd invullen, 
over aan wie of wat wij onze kostbare tijd 
willen schenken. Het was een voorstelling 

die niemand onberoerd liet en ons genoeg 
voer gaf om over na te praten tijdens de 
receptie nadien om zo, al was het maar 
even, ‘de tijd uit het oog te verliezen’.

 Sarah Leunens

Mattias De Craene

©Nik

Pieter De Buysser

©Nik
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13.05  TECHBOOST! 2020
Naar een duurzaam en gezond woningenpark - Ontdek hoe ingenieurs 

en architecten oplossingen ontwikkelen voor klimaatneutrale gebouwen.

Het principe van TechBoost! is ‘Boost uw technische kennis door een les van topexperten 
over een actueel relevant thema’. Dit jaar organiseren wij deze editie met de medewer-
king van Prof. Arnold Janssens (FEA – UGent) & Yves lambert (Active House Alliance).

De Europese Unie streeft naar een klimaatneutrale economie tegen 2050, als antwoord 
op de klimaatakkoorden van Parijs. Voor het gebouwenpark, waarvan het woningen-
park het grootste aandeel heeft in de emissies, zijn de uitdagingen gigantisch. Zowel 
doorgedreven maatregelen van energie-efficiëntie, zoals thermische isolatie, als een 
verschuiving van fossiele brandstoffen naar koolstofarme energie, bijvoorbeeld door 
het gebruik van warmtepompen, zijn hiervoor nodig op een ongekende schaal. Tege-
lijk laat het binnenklimaat in heel wat woningen te wensen over, en is er ook op dat vlak 
een inhaalbeweging nodig om te kunnen spreken van een duurzamer woningenpark.

Na de les volgt een netwerkreceptie in de Foyer van het Ufogebouw. Tijdens de receptie 
worden verschillende experimenten rond het thema getoond, kan u collega’s ingenieurs 
ontmoeten, alsook professoren en onderzoekers van de vakgroepen van onze faculteit 
én kan u nieuwe contacten leggen en bestaande contacten versterken!

 Woensdag 13 mei 2020
 Plateaugebouw - Auditorium A

 Jozef Plateaustraat 22 | 9000 Gent
 Max. 500 deelnemers
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ACTIVITEITEN AIG

Yves Lambert & Prof. Arnold Janssens 

© Nik

AIG ENGINEER  
OF THE YEAR 2020
Wie is de volgende laureaat?

08.06
AIG ENGINEER  
OF THE YEAR 2020

 
Voor de derde keer is er een AIG 
Engineer of the Year geselecteerd 
door de jury. Opnieuw een sterk 
figuur die zeker tot inspiratie zal 
leiden voor onze ingenieurs leden.

Dat de twee vorige Engineers of the 
Year dit ook waren, bewijst de aan-
dacht die ze krijgen in de nationale 
pers. Zie ondermeer onze website.

Uiteraard willen we aan deze uitrei-
king ook de nodige luister geven. De 
winnaar zal bekendgemaakt worden 
op het event op maandag 8 juni 2020.

We voorzien daarvoor de volgende 
interessante sprekers :

 9 Manfred Van Vlierberghe  
CEO Arcelor Mittal Belgium

 9 Danielle Jacobs  
CEO Beltug

 9 Engineer of the Year 2020

Houd voor verdere informatie zeker 
onze publicaties en website in het 
oog (de organisatie is nog onder 
voorbehoud m.b.t. het coronavirus).

Ter gelegenheid van deze bekend-
making, doen wij ook al een warme 
oproep aan onze leden om na te 
denken over nominaties voor de 
Engineer of the Year 2021.

Meer daarover na de zomer.
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JUNI  BEZOEK GENTS UNIVERSITEITSMUSEUM & 
 FINALE VAN DE PRIJS DE MEULEMEESTER - PIOT

Binnenkort opent het gloednieuwe GUM 
(Gents Universiteitsmuseum). Dit vormt 
onze locatie voor de finale van de vierjaar-
lijkse AIG prijs De Meulemeester - Piot, voor 
een verdienstelijk recent doctoraatswerk.

De voorselectie van de ingediende werken 
is momenteel bezig en de datum van de 
finale wordt binnenkort bekend gemaakt. 
Die avond zullen de finalisten elk hun 
werk voorstellen aan de jury en alle leden 
die daarvoor belangstelling hebben. Het 
beloven alvast boeiende presentaties te 
worden over gevarieerde onderwerpen.Tij-
dens de beraadslaging van de jury, hebben 
we het genoegen een geleid bezoek te 
kunnen brengen aan het nieuwe GUM. Een 
buitenkans! Het aantal plaatsen is beperkt.

PROGRAMMA

 9 17.00 u. Onthaal

 9 17.30 u. Voorstelling door de finalisten

 9 19.00 u. Rondleiding GUM (in parallel  
 met de jurering)

 9 20.30 u. Bekendmaking van de laureaat

 9 20.45 u. Broodjesreceptie

 Zie onze website aig.ugent.be voor de 
 correcte datum.

 Gents Universiteitsmuseum (GUM)
 Ledeganckstraat 35 | 9000 Gent

 Max. aantal deelnemers is beperkt

18.06  BEZOEK AAN HET UGENT VIB-GEBOUW & 
 FINALE VAN DE BAEKELAND- EN PLATEAUPRIJS

Een drievoudige activiteit 
• Finale van de jaarlijkse Plateau- en  

Baekenlandprijs voor de beste scriptie-
werken

• Bezoek aan het VIB-UGent-gebouw (*)
• Netwerkreceptie

(*) VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnolo-
gie) is een non-profit onderzoeksinstituut in de 
levenswetenschappen. Ruim 1.400 weten-
schappers verrichten bij VIB basisonderzoek 
naar de moleculaire mechanismen die instaan 
voor de werking van het menselijk lichaam, 
planten en micro-organismen. Naast strate-
gisch basisonderzoek besteedt VIB veel aan-
dacht aan het omzetten van onderzoeks-
resultaten in producten ten dienste van de 
consument en de patiënt – de zogenaamde 
techtransfer. VIB ontwikkelt een breed gamma 
aan wetenschappelijk onderbouwde informa-
tie over alle aspecten van de biotechnologie. 

PROGRAMMA

 9 18.00 u. Onthaal

 9 18.15 u.  Voorstelling door de finalisten

 9 19.30 u. Rondleiding aan het VIB

 9 21.00 u. Bekendmaking van de laureaten 
 + receptie

 Donderdag 18 juni 2020 - 18.00 u. 
 Onderzoeksgebouw VIB-UGent

 Technologiepark-Zwijnaarde 927
 9052 Gent

SAVE THE DATE

23.06
BEZOEK PAVILJOEN  
SOLAR DECATHLON

 
    SINT -BAAFSKATHEDRAAL

Lancering GUM in het graffitistraatje

© UGent, foto Hilde Christiaens 

VIB-gebouw

© UGent, Jonas Vandecasteele en Yentl Vandendriessche

Aangezien ons AIG-Nieuws werd opgemaakt aan het begin van de Covid19-crisis, vragen we om de website te raadplegen of de activiteiten 
al dan niet doorgaan omwille van de preventiemaatregelen rond de verdere verspreiding van het coronavirus.



BEDRIJFSPARTNERS
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CAUWELS Gebr.

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.


