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NOMINATIE  
ENGINEER OF THE YEAR 2022 

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en 
haar alumnivereniging AIG huldigen jaarlijks een verdien-
stelijke alumnus of alumna, die recent een belangrijke inno-
vatie of prestatie realiseerde in zijn/haar bedrijf of instelling 
en/of een significante maatschappelijke bijdrage leverde. 
Innovaties of prestaties van de voorbije 3 jaar komen in aan-
merking voor de titel ‘AIG Engineer of the Year’.

De winnaar of winnares is een rolmodel voor ingenieurs, stu-
denten en studiekiezers en verbindt zich ertoe om concrete 
bijdragen te leveren ten aanzien van deze doelgroep.

 9 AIG Engineer of the Year 2018 ir. Annick De Poorter
 9 AIG Engineer of the Year 2019 ir. Jonathan Berte
 9 AIG Engineer of the Year 2020 ing. Mitch De Geest

VOOR WIE

Alle afgestudeerden die minimum 5 jaar geleden het diploma 
burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industri-
eel ingenieur behaald hebben aan de faculteit Ingenieurswe-
tenschappen en Architectuur van UGent en een verdienstelijke 
bijdrage als ingenieur in de industrie of de maatschappij hebben 
gerealiseerd. Verder komen alumni van de opleidingen industri-
eel ingenieur van HoGent en HoWest, die in onze faculteit geïn-
tegreerd zijn, ook in aanmerking. De genomineerden dienen de 
EU-nationaliteit te hebben. 

Winnaars van een 4-jaarlijkse AIG-prijs komen niet in aanmer-
king om met dezelfde innovatie of prestatie de ‘AIG Engineer of 
the Year’ titel te behalen.

HOE

Kandidaten dienen genomineerd te worden met beschrijving 
van de argumentatie, via online formulier aig.ugent.be/over-
aig/engineeroftheyear, waar ook alle informatie te vinden is.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de raad van bestuur 
van de alumnivereniging AIG, het faculteitsbestuur en enkele 
externe experten. Deze jury kiest de winnaar/winnares op basis 
van de ingediende nominaties en eventueel extra opgevraagde 
informatie. Juryleden kunnen geen kandidaten nomineren  
en kunnen ook niet genomineerd worden.

TIMING

Deadline nominaties 15 december 2021.



EDITORIAAL

INTERESSANTE ACTIVITEITEN
Met dit AIG-nieuws houden we jullie op de hoogte van het reilen en zeilen in jullie faculteit en alma mater. We 

zijn tevens zeer verheugd dat we jullie kunnen verwelkomen op enkele interessante activiteiten, die fysiek 

doorgaan! We hebben lang uitgekeken naar de dag dat informele sociale contacten opnieuw spontaan kunnen 

gebeuren, en dit moment is nu volop aangebroken.

Vooreerst van harte proficiat aan alle kers-
verse ingenieurs, afgestudeerd tijdens het 
academiejaar 2020-21, voor hun volgehou-
den inspanning en we wensen hen het aller-
beste toe! 

Tijdens het weekend van 18 en 19 septem-
ber 2021 werden alle facultaire proclamaties 
georganiseerd: een plechtig moment voor 
alle pas afgestudeerde ingenieurs van onze 
faculteit, dat toeliet om de studentenperiode 
stijlvol en uiteraard volledig Corona-proof af 
te sluiten. Na een academiejaar met lesac-
tiviteiten afwisselend on campus en online, 
werd een on campus proclamatie bijzonder 
geapprecieerd! Aansluitend aan de plechtige 
proclamaties vond er een gezellige recep-
tie plaats op het plein voor het Technicum 
-tussen het Ufo en de Brug- voor de pas 
afgestudeerden, hun ouders en de profes-
soren. De koninklijke familie passeerde er 
tijdens hun fietstocht op de autoloze zondag 
in de Gentse binnenstad en zag dat het goed 
was.

Waterbeheer en het voorkomen van water-

rampen is een hedendaags en belangrijk 
thema, waar ook onze faculteit, en in het bij-
zonder de opleiding bouwkunde, de nodige 
aandacht aan besteedt. Daarom hebben we 
in dit AIG-Nieuws enkele artikels speciaal 
hieraan gewijd.

We nodigen jullie tevens zeer graag uit voor 
deelname aan Update@Campus op don-
derdag 28 oktober met als thema “Kritisch 
denken: Waarom experts ook soms kunnen 
blunderen”. Prof. Johan Braeckman, die 
regelmatig in tv-programma’s te gast is, 
brengt ons een boeiende interactieve les, 
met veel praktische tips die we de dag nadien 
zelf reeds in de praktijk kunnen brengen. De 
Update@Campus-les wordt gevolgd door 
een netwerkreceptie. 

Op 15 november wordt de AIG Engineer of 
the Year 2021 bekendgemaakt en aan het 
woord gelaten, tesamen met Mitch De Geest, 
Engineer of the Year 2020! De Engineers of 
the Year zullen enthousiast bijdragen aan 
activiteiten voor studiekiezers – zowel on 
campus  als online – en jongeren inlichten 

over het boeiende ingenieursberoep! 

We kijken sterk uit naar de reünieviering, 
die doorgaat op vrijdag 26 november in 
Salons Mantovani. Op vrijdag 10 december 
worden de alumni die hun ingenieursdiploma 
50 jaar geleden (of langer) behaalden in een 
aparte namiddagactiviteit gevierd. Van harte 
welkom op deze reünie-activiteiten!

We zijn ervan overtuigd dat het ideale 
aanbod een gezonde mix is van fysieke en 
digitale activiteiten, en voorzien op deze 
manier een interessant aanbod! 

Er staan nog verschillende activiteiten op 
het programma. Hou vooral onze website 
en nieuwsbrief in de gaten want dit is de 
beste wijze om op de hoogte te blijven van 
uw alumnivereniging AIG.

Tot binnenkort op één van onze activiteiten!

Filip De Turck  
Voorzitter AIG
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Meestal maken universiteiten en andere organisaties gebruik van de zomerse “komkommertijd” om de 

burger kond te doen van allerlei be- of uitvindingen. Deze zomer – de natste sinds het begin van de waar-

nemingen - was er echter geen komkommertijd. Daar hebben het extreme weer en de gevolgen daarvan 

voor gezorgd. De overstromingen kostten in België het leven aan meer dan 40 mensen. De totale schade 

strekt zich uit over meer dan 200 gemeenten en beloopt in de miljarden (Figuur 1). Elke dag kwamen er 

meer feiten, analyses, opinies en adviezen in de pers. Deze bijdrage biedt nog een bijkomende reflectie aan, 

vanuit het hydraulisch onderzoek en onderwijs. 

Alvorens in te gaan op hoe waterbe-
heer(sing) momenteel aan bod komt in de 
opleiding burgerlijk bouwkundig ingenieur 
(zie pagina 11) en op de klimaatadaptie 
ervan, zal ik eerst een aantal links leggen 
tussen de (hydraulische) literatuur en de 
beelden van tijdens en na de overstromin-
gen, die nog op ons netvlies zijn gebrand.

Hoe gevaarlijk is het om in je auto te zitten 
tijdens een overstroming?

De kracht van het water werd geïllustreerd 
door de in de straten meegesleurde auto’s 
en het resulterende autokerkhof met een 
tienduizendtal wrakken. Uit de statistieken 
bij overstromingen in Europa, de VS en Aus-
tralië blijkt volgens Milanesi & Pilotti (2019) 
dat het merendeel van de dodelijke slachtof-
fers voertuig-gerelateerd zijn. Met het oog 
op identificatie van de gevaarlijkste wegen 
tijdens overstromingen of voor de bepaling 
van veilige evacuatieroutes, heeft men op 
basis van (hydraulisch) onderzoek krom-
men afgeleid, die (benaderend) aangeven 
vanaf welke combinatie van waterdiepte en 

stroomsnelheid (stilstaande) auto’s in bewe-
ging komen, namelijk voor toestanden gele-
gen boven een kromme. Figuur 2 toont der-
gelijke krommen voor een wagen met een 
typisch gemiddeld gewicht en eigenschap-
pen anno 2017. (Wie met een beduidend 
zwaardere elektrische wagen rijdt, is er iets 

beter aan toe. Waarschijnlijk ook in andere 
betekenissen van het woord.) 

Als u even nagaat, komt een wagen al vrij 
snel in beweging. Een goede 40 cm water-
diepte volstaat, en deze waarde daalt naar-
mate de stroomsnelheid toeneemt, de 
wagen meer dwars op de stroming staat en 
de bodem sterker geheld is. Het is dus beter 
om uzelf en uw wagen tijdig te verplaatsen 
naar veiliger oorden. 

Vanaf wanneer wordt een overstroming 
gevaarlijk als voetganger?

Of er bij het veertigtal dodelijke slachtof-
fers veel voertuig-gerelateerde oorzaken 
zijn, heb ik niet meteen gelezen in de pers. 
Wel dat de iets oudere slachtoffers vaak 
in hun huis verrast zijn door het snel was-
sende water, terwijl een aantal iets jongere 
slachtoffers omkwam omdat ze hulp gingen 
bieden. In de mate dat dit te voet gebeurde, 
kunnen we ook eens kijken voor welke com-
binaties van waterdieptes en stroomsnelhe-
den volwassen personen stabiel zijn. 
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Figuur 1: Overstromingen in België - 16 juli 2021: 

KUNNEN INGENIEURS  
OVERSTROMINGSRAMPEN 
HELPEN VERMIJDEN 
IN DE TOEKOMST?

Tom De Mulder

Auteur: prof. Tom De Mulder – UGent, Vakgroep Civiele Techniek, Labo Hydraulica



De in de literatuur voorgestelde krommen 
worden meestal bepaald in stroomgoten 
van hydraulische laboratoria, waar dum-
mypoppen (en soms proefpersonen) bloot-
gesteld worden aan een permanente en 
uniforme stroming. Figuur 2 toont twee der-
gelijke krommen (in volle lijn en streeplijn). 
De krommen wijken onderling nogal af (en 
dit kan slechts ten dele verklaard worden 
door de verschillen in lichaamslengte en 
-bouw in verschillende werelddelen). 

Uit analyse van (riskante) in situ metin-
gen en de visu waarnemingen tijdens een 
reële overstroming in een stedelijke omge-
ving te Brisbane (Australië) in 2011, vonden 
Chanson et al. (2014) dat de krommen uit 
de literatuur niet conservatief zijn en ze stel-
den de bolletjeslijn in Figuur 2 als alternatief 
voor. In realiteit zijn er immers in de samen-
vloeiingen of afsplitsingen van waterstro-
men complexe (3D en tijdsafhankelijke) 
stromingspatronen en waterspiegels, met 
daarin zones met stromingscontracties, 
hoge turbulentie en opstuwing, die eventu-
eel nog worden versterkt door bodemonef-
fenheden en andere obstakels. Ook in het 
Labo voor Hydraulica aan de UGent bestu-
deren we dergelijke knooppunten van open 
kanalen numeriek en experimenteel, o.a. in 
samenwerking met collega’s uit Lyon. 

Voor de volledigheid dient nog gezegd dat 
de instabiliteit van personen niet alleen 
bevorderd wordt door complexe (en dus 
moeilijk “leesbare”) stromingsfenomenen, 
maar ook door in de stroming meegesleepte 
objecten. Wie de laarzen aantrekt om hulp 
te gaan bieden in een overstroming loopt 
dus ernstige risico’s.

Hoe groot is de kans dat er zich nog eens 
zo’n overstromingsramp voordoet?

De kracht van het water heeft ook huizen 
doen instorten of slooprijp gemaakt. Op een 
inmiddels iconische foto, waar we onge-
geneerd binnenkijken doorheen de gro-
tendeels verdwenen zijgevel van een huis 
naast de Vesder in Pepinster, zien we dat de 
waterlijn hoger gestaan heeft dan het pla-
fond van de gelijkvloerse verdieping. De 
zijgevel kan natuurlijk door verschillende 
oorzaken ingestort zijn, zoals bijv. door ont-
gronding van de fundering, maar in ieder 
geval zal de zijdelingse belasting van de 
waterdrukken geen deugd hebben gedaan. 

De debieten in de rivier en de daarbij optre-
dende waterpeilen waren dan ook uitzon-
derlijk hoog, in hoofdzaak te wijten aan de 
uitzonderlijke neerslaghoeveelheden in een 
beperkte tijd: in Jalhay viel 272 mm in 48 
uur en in Hockai 179 mm in 24 uur (KMI, 
2021). De maximale neerslaghoeveelheid 
per uur was natuurlijk beduidend hoger. In 
de pers werd voor Dinant 50 tot 70 mm in 1 
uur vermeld. 

Het uitzonderlijk karakter van neerslag-
gebeurtenissen wordt in ons land gebrui-
kelijk gerelateerd aan de statistiek van 
de sinds 1833 om de 10 minuten verza-
melde metingen op het KMI te Ukkel. De 
Intensiteit-Duur-Frequentie (IDF) krom-
men in Figuur 3 geven aan wat de maxi-
male (gemiddelde) neerslagintensiteit is 
horende bij een bepaalde duur waarover 
deze neerslag valt en een bepaalde over-
schrijdingsfrequentie. Deze laatste wordt 
meestal uitgedrukt als het inverse van een 
terugkeerperiode. Een neerslaggebeurte-

nis met een terugkeerperiode van bijv. 100 
jaar, heeft een jaarlijkse overschrijdings-
kans van 1 op 100, dus 1 %. Bedenk dat de 
kans dat deze gebeurtenis zich minstens 
éénmaal voordoet over een periode van 
bijv. 50 jaar (een typische minimum levens-
duur die beoogd wordt voor een construc-
tie) dan 39 % is (!).

Zijn reservoirs een oplossing?

Hoe kunnen piekdebieten in de rivier afgevlakt 
worden door water tijdelijk te bergen in stuw-
meren, stormbekkens, wachtbekkens, gecon-
troleerde overstromingsgebieden,… al dan niet 
mits een oordeelkundige sturing van (eventu-
eel) aanwezige regelkleppen of schuiven. 

Nu weten we dat reservoirs niet per se zalig-
makend zijn, wat ook bleek in Wallonië. Nog 
voor alle feiten in detail bekend waren, ont-
stond er al een controverse tussen 2 experten 
van de Universiteit Luik. De ene beweerde 
dat het tijdstip van loslaten van het opgesta-
pelde water in het stuwmeer van Eupen de 
overstromingen duidelijk verergerd hebben, 
terwijl de andere beweerde dat de reser-
voirs bij aanvang van de overstromingen wel 
degelijk een milderend effect hadden, maar 
dat zodra het stuwmeer “vol” is, hun milde-
rende rol is uitgespeeld. Het is dan alsof er 
geen “reservoir” meer is. 

Bij dit alles komt natuurlijk nog dat stuw-
meren vaak meerdere belangen moeten 
dienen, die soms tegenstrijdige eisen leggen 
op het (operationeel) beheer ervan: voor 
productie van waterkracht, drinkwater, pro-
ceswater, irrigatie of regularisatie (met oog 
op scheepvaart of waterkwaliteit) van mini-
male rivierdebieten in (toekomstige) droge 
periodes wil men graag zoveel en zo lang 
mogelijk water in het reservoir behouden, 
terwijl men voor hoogwaterbestrijding 
afwaarts liefst een zo leeg mogelijk reser-
voir heeft. 

Lijden we aan collectieve overstromings-
amnesie?

Vermeldenswaardig is ook dat er inmid-
dels een rapport is verschenen van de 
gerespecteerde Waalse denktank “Insti-
tut Destrée” (Delforge, 2021), waarin een 
historisch overzicht wordt gegeven van de 
overstromingsproblematiek in de vallei van 
de Vesder. Het blijkt dat er precedenten 
zijn van catastrofale overstromingen (o.a. 
in 1878 en 1906) en dat in 1948 de nood-
zaak tot een “integraal waterbeheer” van 
de valleien en de aanwezige (stuwdam)
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Figuur 2: Stabiliteit van wagens en personen in overstromingen (onder curves = stabiel)
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infrastructuur (waarvoor o.a. de oprich-
ting van een intercommunale werd voorge-
steld) duidelijk gesteld is, maar dat er nog 
geen gevolg is aan gegeven. Door een “col-
lectieve amnesie”, is in de loop van de tijd 
het geheugen voor de risico’s weggedeem-
sterd (een typisch fenomeen in “Westerse” 
maatschappijen, zoals ook betoogd door S. 
Kroonenberg in zijn boek “De menselijke 
maat”). Tot de wake-up call van midden juli 
2021. 

Zijn de recente overstromingen het gevolg 
van de klimaatverandering? 

Niettegenstaande de voorbeelden van eer-
dere catastrofale overstromingen, is er 
inmiddels een rapport verschenen waarin 
wetenschappers (Kreienkamp et al., 2021) 
onderbouwen dat er een duidelijke link is 
tussen de opgetreden extreme neerslagge-
beurtenis (in België en Duitsland) en de kli-
maatverandering. 

Zoals we al enige tijd “weten”, met steeds 
grotere zekerheid, zullen onder invloed van 
de klimaatopwarming de extreme neerslag-
fenomenen frequenter worden en in intensi-
teit toenemen, dus meer kans op een lokale 
“waterbom”, maar ook op langere droge 
periodes. Dit blijkt te maken te hebben met 
de straalstroom, die de iets oudere lezers 
al kennen van in de tijd van weerman 
Armand Pien. Wijzigingen in de snelheid 
en het meandergedrag van de straalstroom 
maken weerspatronen minder stabiel (en 
dus minder voorspelbaar).

Als gevolg hiervan zullen de IDF-krommen 

van Figuur 3 wijzigen. Volgens Hosseinza-
dehtalaei et al. (2020) zullen ze (in meerdere 
of mindere mate) naar boven verschuiven 
en steiler worden. Vermits deze krommen 
gebruikt worden voor het ontwerp van 
waterinfrastructuur, dient dus ook nage-
dacht en onderzoek uitgevoerd te worden 
over de implicaties van deze verwachte wij-
zigingen. 

Kunnen de ingenieurs de wereld redden?

De wereldwijde organisatie van hydrauli-
sche ingenieurs en waterspecialisten (IAHR) 
pleit er voor om de (hydraulische) expertise 
op een wetenschappelijk gefundeerde wijze 
in te zetten bij het helpen aanpassen van 
samenlevingen aan “het nieuwe normaal” 
(Figuur 4). 

Toch zijn ontwerpkeuzes en -regels nooit 

alleen een wetenschappelijke of een techni-
sche kwestie. Maatschappelijke en econo-
mische keuzes spelen immers minstens een 
even belangrijke rol. Willen we dat er in de 
toekomst nog gebouwd mag worden in de 
natuurlijke overstromingsvlaktes (het “win-
terbed”) van rivieren? Wie moet opdraaien 
voor de kosten van de bescherming van de 
bestaande (weliswaar eerder vergunde) 
bebouwing? Welk niveau van bescherming 
vinden we maatschappelijk en economisch 
nog verantwoord? Welke maximale terug-
keerperiode van extreme neerslaggebeur-
tenissen hanteren we bij het ontwerp van de 
beschermingsmaatregelen? Hoe kunnen we 
er voor zorgen dat de steeds performantere 
voorspellingstools van extreme gebeurte-
nissen omgezet worden in een meer effec-
tieve “early warning” en (zo nodig) evacua-
tie van burgers? 

Waar stopt de verantwoordelijkheid van de 
overheid en waar begint die van de burger?

Op de achtergrond bij dit alles speelt de 
vraag waar de verantwoordelijkheid van 
de overheden ophoudt en waar deze van 
de burger begint. En deze vraag speelt niet 
alleen voor de brede waterproblematiek 
- zowel te veel als te weinig water, inclu-
sief de waterkwaliteit - maar ook voor de 
andere uitdagingen waar onze maatschap-
pijen mee worstelen: klimaat, energie, voe-
ding, bio-diversiteit,…

Meer en meer zal gerekend worden op de 
zelfredzaamheid van de individuele burger 
en van burgercollectieven (bijv. één straat, 
één wijk, één project). Zoals J.S. Gulliver 
(2020) stelt in een tijdschrift van de “Ame-
rican Society of Civil Engineers” (ASCE), 
vergt dit echter bewustmaking omtrent de 

Figuur 3 Intensiteit-duur-frequentie curven voor Ukkel (naar H. Van de Vyver, 2015): 

neerslagintensiteiten (volle lijnen) en overeenkomstige neerslaghoeveelheden (streepjeslijnen)

Figuur 4: Oproep van de International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
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noodzaak ervan, evenals voorlichting.

Neelke Doorn (2018) verwijst in haar intree-
rede als hoogleraar “Ethics of Water Engi-
neering” aan de TU Delft, dat het gebrek 
aan waterbewustzijn één van de groot-
ste uitdagingen is voor het (Nederlandse) 
waterbeleid, luidens de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwik-
keling (OECD, 2014). De “Transitiearena 
water” (2021), een groep van frisse denkers 
die brainstormen over een robuust water-
systeem in Vlaanderen anno 2050, wijst 
onder meer op het herstel van de vroeger 
alom beschikbare lokale “waterkennis” en 
“waterintelligentie”, als mogelijkheidsvoor-
waarde voor een succesvol lokaal decen-
traal waterbeheer. 

Daarnaast wijst de “Transitiearena water” 
(net als het Relancecomité) op het belang 
van de competentie “systeemdenken”. 
Door het gebruik van, en de kennis over 
water ook te verbinden met andere uitda-
gingen (zoals bijv. het klimaat-, energie-, 
voedings- en biodiversiteitsvraagstuk), 
kunnen er verrassende mogelijkheden en 
synergievoordelen ontstaan. Zo klinkt bij-
voorbeeld de vraag steeds luider (o.a. 
vanuit de sociale partners) om de renova-
tiegolf van de woningen aan te grijpen om 
niet enkel op het gebied van energie, maar 
ook op het gebied van water een belang-
rijke stap vooruit te zetten. Zuinig waterver-
bruik (wat op zich al heel belangrijk is voor 
een regio met een lage waterbeschikbaar-
heid zoals Vlaanderen) gaat immers vaak 
samen met minder energieverbruik. Maar 
er zijn ook nog tal van andere win-win’s 
mogelijk in ons streven naar robuuste en 
veerkrachtige systemen en samenlevingen. 
Daartoe stipt de “Transitiearena water” het 
belang aan van de competenties “lange-ter-
mijn-denken” en “outside-the-box-denken”. 
Ze illustreert dit ook met een aantal ideeën 
van bepaalde denkers in haar schoot (die ze 
“Doordrijvers” noemt).

Wat kunnen de universiteiten doen? 

De vraag stelt zich nu op welke wijze uni-
versiteiten aan het bovenstaande kunnen 
bijdragen. Uiteraard is er nood aan bijko-
mend onderzoek, waarvan een deel mul-
ti-disciplinair van aard zal moeten zijn, 
bijv. door samenwerking tussen hydraulici, 
hydro(meteoro)logen, planologen, architec-
ten en (steden)bouwkundigen. Daarnaast is 
er een duidelijke behoefte aan maatschap-
pelijke dienstverlening, waar tal van kansen 

en uitdagingen zullen liggen. 

Elke universitaire opleiding zal zich ook con-
tinu moeten afvragen hoe ze, nog beter dan 
nu al het geval is, de studenten kan voor-
bereiden op de uitdagingen en de oplossin-
gen van morgen. Zo is er in de bachelor-
opleiding ingenieurswetenschappen recent 
een programmawijziging doorgevoerd met 
onder meer verhoogde aandacht voor duur-
zaamheid. 

Aan de masterstudenten worden nu al 
kansen geboden tot “verbreding” via het 
aanbod aan maatschappelijke keuzevakken. 
Het komt er nu m.i. op aan om in verplichte 
vakken voldoende aandacht voor duur-
zaamheid en klimaatadaptatie te hebben, 
eerder dan deze thema’s te concentreren 
in een apart verplicht vak. Bij dit alles dient 
er over gewaakt te worden dat verbreding 
niet ten koste gaat van verdieping, zoals 
ook N. Doorn (2018) aanstipt.

Tot slot nog een citaat van D. Sedlak, die in 
2015 de Internationale Francqui leerstoel 
bekleedde aan de Faculteit Bio-Ingenieurs-
wetenschappen van de UGent. Het betreft 
een citaat uit zijn boek “Water 4.0”, dat 
ingaat op de geschiedenis en de toekomst 
van water, onze meest cruciale grondstof:

.

Lees meer op pagina 11 over hoe 
waterbeheersing momenteel aan bod 
komt in de opleiding burgerlijk bouw-
kundig ingenieur.

“Ultimately, no one person 
or small group of people will 
determine the path that urban 
water systems will follow. 
The map to our future will 
be drawn collectively by the 
thousands of small decisions 
made in our homes, at com-
munity meetings, and in the 
voting booth.” 

David L. Sedlak

Dus laten we er aan beginnen 
(of er mee verder doen), binnen 
en buiten de universiteit, nu 
velen van ons nog onder de 
indruk zijn van de wake-up 
call door de “waterbom” van 
midden juli.
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HOE KUNNEN WE ONS BETER WAPENEN TEGEN 
EXTREME WATEROVERLAST?

Hanne Glas is onderzoeker aan onze faculteit en heeft net een doctoraat klaar over het risico op overstromingen. Volgens haar krijgen 
we in de toekomst ongetwijfeld vaker met dit soort extreme regenval te maken. Kunnen we er iets tegen doen? 

Deze zomer werd ons land getroffen door 
extreem regenweer. De beelden uit Ver-
viers, Pepinster, Chaudfontaine en Luik 
staan op ons netvlies gebrand: mensen die 
zichzelf in veiligheid brachten op daken, 
woningen die verteerd werden door het 
water, dorpen en steden die volledig blank 
stonden. 

Wetenschappers laten er geen twijfel 
over bestaan: een overstroming van deze 
omvang hebben we al decennia niet meer 
meegemaakt. “De schade is vergelijkbaar 
met de watersnood van 1953”, zegt Hanne 
Glas, onderzoekster van de afdeling mobili-
teit en ruimtelijke planning. 

“In België hebben we heel veel gegevens 
over de regenval en mogelijke overstromin-
gen. We kunnen dus voorspellen waar de 
grootste kans is op overstromingen. Het is 
dus moeilijk te begrijpen waarom de evacu-
aties niet sneller zijn opgestart. We hadden 
ook gerichte maatregelen kunnen nemen 
voor de bescherming van de huizen die het 
meest risico liepen. Ik volg het nieuws al 
dagen op de voet en vraag me constant af: 
waarom is er niet meer gebeurd? Nu is het 
dweilen met de kraan open.”

Klimaatverandering

Dat betekent helaas niet dat we de komende 
vijftig jaar geen overstroming van die 
omvang zullen meemaken. Volgend jaar kan 
het alweer prijs zijn. Die kans is niet groot, 
maar wel bestaande. Een situatie waar we 
in de toekomst vaker rekening mee zullen 
moeten houden. Dat komt enerzijds door 
de klimaatverandering, maar anderzijds 
ook door de grote bevolkingsgroei en het 
feit dat we alles meer en meer volbouwen. 
Door de klimaatverandering is er een stij-
ging van de frequentie en de intensiteit van 
zo’n zware regenbuien die leiden tot over-
stromingen. Deze komen niet enkel in de 

zomer voor, maar in de zomer is de natuur 
daar wat minder op voorbereid. Vaak komt 
zo’n zware regenval na een lange periode 
van droogte waardoor de grond heel weinig 
water kan opnemen. 

Daarnaast is er ook een grote bezorgdheid 
over onze lage grondwaterstanden. Helaas 
‘helpt’ het extreme weer maar een klein 
beetje om die aan te vullen. Als men kijkt 
naar het debiet van het water en hoe snel 
de rivieren gaan stromen, dan dringt daar-
van maar heel weinig water door tot in de 
grond. Het grootste deel stroomt naar bene-
den richting de zee.

Een klimaatbestendige toekomst: massaal 
dijken bouwen?

Het goede nieuws is wel dat we ons er 
kunnen op voorbereiden, zodat de gevol-
gen minder groot zijn. “We moeten dus niet 
bang zijn, maar proberen proactief te han-
delen. Het risico zal nooit nul zijn, maar we 
kunnen toch problemen proberen te vermij-
den”, zegt Hanne.

In de toekomst moeten we kijken naar waar 
het risico zit en hoe dat risico verandert 
naar de toekomst toe als we meer neer-
slag krijgen en dus ook meer overstromin-
gen. Welke gebieden en elementen lopen 
gevaar en hoe kunnen we die beschermen? 
We moeten de overstromingsgebieden juist 
in kaart brengen.

Dijken zijn bijvoorbeeld niet altijd de beste 
oplossing. Dijken zorgen ervoor dat het 
water nog sneller wordt afgevoerd, wat 
stroomafwaarts weer meer problemen kan 
geven. Het is belangrijk om het volledige 
plaatje te bekijken, de volledige waterhuis-
houding. We krijgen ook te maken met peri-
odes van droogte, waarvoor we net water 
nodig hebben. Daarom is het beter om af 

ER GEBEURT WAT IN ONZE FACULTEIT

Hanne Glas
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te wegen welke plaatsen voordeel halen uit 
een dijk en welke gebieden hebben meer 
nood hebben aan een waterspaarbekken 
of andere oplossingen waardoor het water 
meer de grond kan indringen om op die 
manier later nog te gebruiken.

“Je kunt al heel veel oplossen door enkele 
kleinere ingrepen in te bouwen bij nieuw-
bouwwoningen. Een hogere drempel bij-
voorbeeld. Of de volledige woning een 
halve meter hoger bouwen.” Ze denkt ook 
aan een muur rond de tuin of de woning die 
de eerste golf van het water tegenhoudt.

Je kunt helaas niet elke woning wapenen. 
Bij een rijwoning is het moeilijker om op een 
leefbare manier met het risico om te gaan. 
Daar zullen er andere, grotere ingrepen 
nodig zijn. De gemeente kan bijvoorbeeld 
een dijk of een waterkering aanleggen, die 
opgericht kan worden als er problemen 
dreigen. De ruimtelijke ordening moet in zijn 
geheel bekeken worden om te zien hoe we 
beter kunnen omgaan met overstromingen. 

Het is niet omdat overstromingen 
ernstiger en regelmatiger worden, 
dat die schade telkens groter zal 
worden. Het is belangrijk dat we nu 
leren uit de problemen.

“We moeten de overstromingen nu model-
leren en kijken waar de pijnpunten liggen. 
Volgende keer regent het overvloedig op 
een andere plek, dus zo’n model zal nooit 
exact overeenkomen met de realiteit. Maar 
we kunnen toch al ongeveer voorspellen 
welke plaatsen het meest gevoelig zijn voor 
overstromingen. Daarop moeten we voor-
bereid zijn.”

Redactie: Sarah Leunens

Hanne Glas

Hanne voltooide in 2013 haar master in 
de Industriële Wetenschappen - Land-
meten aan de Hogeschool Gent. Na een 
half jaar als GIS consultant gewerkt te 
hebben, begon Hanne in mei 2014 aan 
haar doctoraat in de Industriële Weten-
schappen aan de Universiteit Gent. 
In haar doctoraat onderzocht ze de 
mogelijkheden van overstromingsrisi-
cobeoordeling in de Small Island Devel-
oping States (SIDS).

Overstromingen behoren tot de meest voorkomende en duurste natuurrampen in Europa. 
Onder invloed van de klimaatverandering en intensieve verstedelijking zullen overstro-
mingen zich in de nabije toekomst wellicht vaker voordoen, en meer schade veroorzaken.

De laatste jaren is het overstromingsbeheer daarom verschoven naar overstromingsrisico-
beheer. Overheden kunnen steden niet langer volledig beschermen en zoeken naar nieuwe 
bondgenoten. Zo kunnen ook huiseigenaars maatregelen nemen om de effecten van over-
stromingen op hun huis te minimaliseren. 

Om huiseigenaars beter te informeren over de beschermingsmaatregelen en om hen te 
motiveren om deze maatregelen te nemen, onderzoekt Peter Davids in zijn doctoraatstudie 
of overstromingsrisicobeheer kan profiteren van de invoering van een overstromingslabel. 

“Op zo’n label zou dan staan welke risico’s er zijn voor een bepaald huis en welke maatre-
gelen je als eigenaar kan nemen om de risico’s te beperken. Een dergelijk overstromingsla-
bel kan het gedrag van huiseigenaren mee helpen veranderen”, legt Peter Davids uit.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de effectiviteit van een label afhankelijk is van omgevingsfac-
toren, en dat een label inderdaad huiseigenaren kan betrekken in overstromingsrisicobe-
heer, mits ook nieuwe partijen, zoals gemeentes en verzekeraars, actief worden betrokken 
en hun gebruikelijke rol aanpassen. 

“Zo’n overstromingslabel is geen instrument om de verantwoordelijkheid naar de burgers 
te verschuiven, maar het kan een instrument zijn om te bemiddelen tussen de verantwoor-
delijkheden van de verschillende betrokken partijen.”, besluit Peter Davids.

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse - Illustrator: Roger Van Hecke

Peter Davids

Peter werkte sinds voorjaar 2017 bij het centrum voor Mobi-
liteit en Ruimtelijke Ordening aan zijn doctoraat.

Gedurende deze periode publiceerde hij twee A1-publica-
ties over zijn eigen onderzoek (2019 en 2021), en werkte als 
co-auteur mee aan een derde (2020). 

Verder was hij één van de redacteuren die 15 jaar actor-relatio-
neel onderzoek verzamelde en bundelde tot boek (2020). 

Kan een overstromingslabel 
mensen beter beschermen tegen 

de klimaatverandering?
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ZAL ONZE BELGISCHE KUST 
VOLDOENDE BESCHERMD 
ZIJN TEGEN 
DE ZEESPIEGELSTIJGING?

Laaggelegen stedelijke kustgebieden 
worden almaar kwetsbaarder voor over-
stromingsrisico’s als gevolg van de toene-
mende zeespiegelstijging door de klimaats-
verandering. De Belgische kust vormt 
hierop geen uitzondering, en wordt geken-
merkt door een hybride strand-dijk kust-
verdedigingssysteem dat hoogbouw en het 
achterliggende land beschermt tegen over-
stromingen. 

Dit kustverdedigingssysteem bestaat uit 
een steile zeedijk met een hoog voorliggend 
strand of - kort gezegd - een zeedijk op een 
ondiep voorland. 

Omwille van de complexe processen die 
golfinteracties (golfoverslag en -impact) met 
zeedijken op ondiepe voorlanden typeren, 
behoort hydrodynamische modellering tot 
de ontwerpmethodiek van dergelijke con-
structies.
Deze bestaat uit: (1) fysische modellering 
(schaalmodelproeven) en afgeleide empiri-
sche voorspellingsmodellen, en (2) nume-
rieke modellering. 

Vincent Gruwez voerde meer dan 400 proe-
ven uit in een golfgoot volgens de nieuwste 
technieken, die vervolgens gebruikt werden 
om diverse voorspellingsformules af te 
leiden, te verbeteren of te verifiëren. 

De numerieke modellering bestond uit een 
gedetailleerde validatie van vloeistofdyna-

mica computersimulaties met grootschalige 
golfgootproeven en een doorgedreven ver-
gelijking met andere courant in de ingeni-
eurspraktijk toegepaste computermodellen. 

“Met dit proefschrift probeer ik een signifi-
cante bijdrage te leveren tot de verbetering 
van ontwerprichtlijnen en toetsmethodieken 
van de kustveiligheid voor het specifieke 
geval van een zeedijk op een ondiep voor-
land, zodat onnodig conservatisme of catas-
trofale onderschatting verder wordt verme-
den”, besluit Vincent Gruwez.

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: 
Ilse Vercruysse - llustrator: Roger Van Hecke

Vincent Gruwez

Met zijn doctoraatsonderzoek ‘Hydrodynamische modellering van golfinteracties met zeedijken op ondiepe voorlanden: een systematische benader-
ing met fysische en numerieke modellering’ wil Vincent Gruwez hier alvast toe bijdragen. Hij voerde meer dan 400 proeven uit in een golfgoot volgens 
de nieuwste technieken, die vervolgens gebruikt werden om diverse voorspellingsformules af te leiden, te verbeteren of te verifiëren.

“Ik probeer een significante bij-
drage te leveren tot de verbete-
ring van ontwerprichtlijnen en 
toetsmethodieken van de kustvei-
ligheid voor het specifieke geval 
van een zeedijk op een ondiep 
voorland, zodat onnodig conser-
vatisme of catastrofale onder-
schatting verder wordt vermeden”

Vincent Gruwez

Vincent studeerde in 2008 met grote 
onderscheiding af als burgerlijk ingeni-
eur met een Master in de Ingenieurs-
wetenschappen: water en transport 
aan de Universiteit Gent. 

Na zijn afstuderen werkte Vincent 
voor IMDC (International Marine and 
Dredging Consultants) als projectin-
genieur waarbij hij expertise verwierf 
in golf- en sedimenttransportmodelle-
ring. 

Vanaf 2014 was Vincent als ingeni-
eur-adviseur verbonden aan de afde-
ling 'Kust, Estuaria en Havens'. En in 
2015 werd hij ook kennismanager van 
het Kennisdomein 'Golven, Kust- en 
Sedimentdynamica'.
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Hoe komt de problematiek van overstromingen aan 
bod in de opleiding burgerlijk bouwkundig ingenieur?

De opleiding burgerlijk bouwkundig ingenieur omvat verschillende verplichte opleidingsonderdelen over waterbeheersing, 
gerelateerd aan (overvloedige) neerslag.

Hydraulica 

In dit bachelorvak maken de studenten eerst grondig kennis 
met de Verhanglijntheorie in open kanalen: hoe kan men, bij 
een permanente stroming in een waterloop, de ligging van 
de waterspiegel wiskundig beschrijven, berekenen en beïn-
vloeden door wijziging van randvoorwaarden of ingrepen in 
de waterloop zelf?

Vervolgens krijgen de studenten een inleiding in de vol-
gende onderwerpen:

Hydrologie: Wat kan er allemaal gebeuren met de regen-
druppels die vallen op een stroomgebied, dat via snelle en 
trage processen afwatert naar een rivier?

Neerslag-afvoermodellering van rivieren: Hoe resulteren 
de snelle processen in het stijgen en dalen in de tijd van het 
volumedebiet doorheen een bepaalde dwarsdoorsnede van 
de rivier, als reactie op een regenbui?

Voortplanting van “wassen”: Hoe verandert de “berg” water 
op zijn weg doorheen de rivier en hoe ziet het tijdsverloop 
van de volumedebieten, de waterpeilen en de stroomsnel-
heden er uit in meer stroomafwaarts gelegen locaties?

Er wordt hierbij niet alleen uitvoerig ingegaan op de wis-
kundige modellering en de numerieke oplossingsmethoden, 

maar ook op de hydrometrie: meetmethodes voor verzame-
ling van gegevens voor opmaak, kalibratie en validatie van 
de modellen of voor ontwerp van ingrepen en infrastructuur. 

Tot slot wordt ook het hydraulisch ontwerp van riolen (neer-
slag-afvoermodellering, ontwerpdebieten, dimensionering, 
nazichts- en effectberekeningen) bondig bestudeerd in dit 
vak.

Waterbeheer en leefmilieu

In dit mastervak wordt het uitgebreide kader behandeld 
rond waterbeheer (SDG’s, Europese Kaderrichtlijn Water, 
Integraal waterbeleid in Vlaanderen, bevoegdheidsver-
deling, overstromingsvoorspellingen, risico-benadering, 
ruimte voor de rivier,…), maar wordt ook specifiek ingegaan 
op afvoerregeling m.b.v. reservoirs. 

Rivieren, kanalen en sluizen

In dit mastervak komen regelbare stuwen op (gekanali-
seerde) rivieren aan bod, waarmee niet alleen de waterdiep-
tes artificieel verhoogd kunnen worden (bijv. ten behoeve 
van de scheepvaart) in periodes met geringe debieten in de 
rivier, maar die ook bij grote debieten (wassen) het over-
stromingsgevaar (idealiter) kunnen beperken. De studen-
ten krijgen in de voornoemde vakken ook werkcolleges, 
laboproeven en projectwerk. 
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BLACK BELT IN LEAN

LEAN is uitgegroeid tot de meest succesvolle en effectieve aanpak om “continu verbeteren” in een organisatie 

binnen te brengen. Aan de hand van theoretische begrippen en do’s en don’ts uit de praktijk bereidt deze 

opleiding de deelnemers voor op een drijvende rol binnen hun organisatie.

29 oktober 2021 – 6 mei 2022
www.ugain.ugent.be/lean

ENErgIE-EffICIëNTIE IN dE INdusTrIE

Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht 

besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik. 

17 november 2021 - 11 mei 2022

www.ugain.ugent.be/eei

ExpErTIsETEChNIEKEN. METhOdOLOgIE VAN hET dEsKuNdIgENONdErZOEK

Deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten van deskundigenopdrachten, u leert hoe u 

grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar duidelijk over communiceert.

18 november 2021 – 2 juni 2022

www.ugain.ugent.be/expertise

postacademische opleidingen 
voor professionals

www.ugAIN.ugENT.BE
ugent Academie voor Ingenieurs
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VTK

VTK staat te popelen om 
terug te starten

Vorig academiejaar heeft VTK allerlei manieren gevonden om 
jullie, voornamelijk online, te entertainen. Dit academiejaar is nog 
maar net van start gegaan. Nu we het onlinegebeuren stilaan 
achter ons mogen laten, hebben we al tal van geweldige activitei-
ten achter de rug. De eerstejaars leerden alvast VTK wat kennen 
via onze jaarlijkse onthaaldagen. Ook Bach Launch is eerder die 
week doorgegaan: deze keer terug als driedaagse! Dit was een 
groot succes en er zijn al vele vriendschappen gesmeed. 

Ook onze sporties hebben er geen gras over laten groeien. Dit jaar 
stonden ze opnieuw met een reuze springkasteel voor de ingang 
van de Plateau. Dit heb je ongetwijfeld wel zien staan en mis-
schien wel zelf gaan verkennen.  

Met de versoeplingen in aantocht, staat VTK reeds te popelen om 
jullie te ontvangen op de komende activiteiten. See you there!

Alvast een planning van onze grootste evenementen voor het 
komend semester:

maandag 4 oktober   Orientation Day

donderdag 7 oktober Zwijnaarde Kick-Off

dinsdag 12 oktober   Pokeravond, Finance Night & Oktoberfest

dinsdag 19 oktober  Openingsfuif

dinsdag 26 oktober  Quiz

vrijdag 5 november  Galabal

dinsdag 23 november Burgies On Stage

maandag 29 november Internshipfair

maandag 20 december Delta For Life

Een nieuw jaar, ditmaal 
zonder corona (?)

Een nieuw academiejaar betekent ook een nieuw jaar vol leuke 
activiteiten bij Hermes. Met corona ver in ons achterhoofd 
(hopelijk), staan er heel wat activiteiten op de planning. Want, er 
valt héél wat in te halen.

Oktober

De weken in oktober staan goed vol. Goed beginnen doen we 
met onze Vooruitfuif op 5 oktober, samen georganiseerd met de 
Gentse Farma Kring. Verder plannen we onder andere een brou-
werijbezoek bij de lokale brouwerij, Gruut. Eens goed op elkaar 
shooten tijdens een lasershoot én onze langverwachte lustrum-
week zal ook doorgaan vanaf 24 oktober.

November

Op 4 november zullen we even alles laten gaan tijdens een leuke 
sessie karten. Tijdens onze wekelijkse clubavonden, kun je op 
maandag 8 november genieten van een streekbiertje, of 2, of 3.. 
Daarnaast gaan we ook nog poolen, bowlen en is ons befaamd 
bickystandje terug van de partij! 

Heel wat leuks om naar uit te kijken dus, misschien tot op één van 
onze activiteiten. Je vindt trouwens alle informatie van onze acti-
viteiten terug op onze website en onze Facebookpagina! 

HERMES

VTK Galabal 2019 Leden tijdens de jaarlijkse barbecue - ©Tine Chiau
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ACTIVITEITEN

Update@Campus 2021 met Johan Braeckman
Kritisch denken: Waarom experts ook soms kunnen blunderen

Helder en kritisch denken, is lastiger dan het lijkt. Mensen zijn geneigd 
om patronen te herkennen die niet bestaan en toevallige gebeurtenissen 
als betekenisvol te zien. We vertrouwen meer op anekdotische verhalen 
dan op wetenschappelijk onderzoek. Johan Braeckman behandelt in zijn 
Update@Campusles de psychologische factoren die het kritisch denken 
bemoeilijken. Hij verduidelijkt hoe we helderder kunnen leren denken en 
ons kunnen behoeden voor foute vormen van redeneren.

Waarom ook experts soms blunderen
Experts kunnen zich vergissen, zoveel is duidelijk. De centrale vraag 
die we in de voordracht behandelen is: hoe kunnen we dit begrijpen? 
Hoe komt het dat mensen met oprechte, authentieke kennis van zaken, 
toch ook geregeld de bal mis slaan? Zijn er bepaalde cognitieve wet-
matigheden die verklaren waarom mensen in het algemeen, en para-
doxaal genoeg experts in het bijzonder, zo vaak en zo ogenschijnlijk snel 
en gemakkelijk op mentale dwaalsporen terechtkomen? We bespreken 
meerdere inzichten die het cognitieve falen van experts helpen begrij-
pen, en voor een deel ook kunnen voorkomen.

Bio
Johan Braeckman (°1965) doceert Wijsbegeerte en Geschiedenis 
van de wetenschappen aan de Universiteit Gent. Eerder was hij ook 
Socrates Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef 
een doctoraat over de invloed van Darwins evolutietheorie op de wijs-
begeerte, en publiceerde naast artikelen in vakbladen meerdere boeken 
en hoorcolleges over Darwin, evolutie, de geschiedenis van de wijsbe-
geerte, bio-ethiek en kritisch denken.

Programma
19.00-19.30 u.: Verwelkoming
19.30-21.00 u.: Lezing door Johan Braeckman
21.00-23.00 u.: Netwerkreceptie in de Foyer van het Ufo

Sponsors 

 Donderdag 28oktober 2021 - 19 u.
 Ufo (groot auditorium) - Sint-Pietersnieuwstraat 33 , 9000 Gent
 gratis (lid) / ¤ 30 (niet-lid) 

Viering AIG Engineer of the Year 2020 en 2021
Wie wordt Engineer of the Year 2021?

De faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur en AIG huldigen 
elk jaar een alumnus of alumna die recent een belangrijke innovatie 
of prestatie realiseerde. Tijdens dit event wordt de laureaat van 2021 
bekendgemaakt en laten we ook graag de laureaat van 2020, ing. Mitch 
De Geest, aan het woord.

We nodigen jullie dan ook van harte uit op het ‘AIG Engineer of the Year 
2020 en 2021’-event op maandag 15 november 2021 in het OLV-Zie-
kenhuis van Aalst.

De viering start met keynotespreker Dr. Frank Nobels, endocrinoloog in 
het OLV-Ziekenhuis van Aalst, gevolgd door de bekendmaking van de 
winnaar ‘AIG Engineer of the Year 2021’. Aansluitend komen zowel de 
kersverse ‘AIG Engineer of the Year 2021’ alsook de ‘AIG Engineer of 
the Year 2020’ aan het woord.

Programma

 9 18.00-18.30 u.:  Ontvangst

 9 18.30-19.00 u.:  Verwelkoming en korte voorstelling van OLV Zieken 
  huis Aalst door Peter Verhulst

 9 19.00-19.45 u.:  Keynote Dr. Frank Nobels ‘Het belang van 
  innovaties voor Diabetes-behandelingen’

 9 19.45-19.55 u.:  Bekendmaking AIG Engineer of the Year 2021 en  
  huldiging “AIG Engineer of the Year 2020 en 2021”

 9 19.55-20.15 u.:  Presentatie door AIG Engineer of the Year 2021

 9 20.15-20.30 u.:  Presentatie door ing. Mitch De Geest,  
  AIG Engineer of the Year 2020

 9 20.30-21.30 u.:  Receptie met korte rondleidingen.

 Maandag 15 november 2021 - 18 u.
 OLV Ziekenhuis Aalst, Moorselbaan 164, 9300 Aalst
 gratis

Wie is Engineer of the Year 2021?
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Energietransitie en duurzame productie 
van staal

ir. Eric De Coninck is Technology Manager 
bij ArcelorMittal. Hij is belast met het onder-
zoek naar nieuwe technologieën, waaronder 
voornamelijk de duurzaamheidsprojecten van 
het gehele Innovation Department van de 
ArcelorMittal groep ressorteren. 

De spreker zal de avond inleiden met een glo-
baal overzicht van de vraag en de productie van 
staal in de wereld. Na een kort historisch over-
zicht van de staalproductie in Europa wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de duurzaamheid 
van de staalproductie in Europa en elders in de 
wereld, en wat Europa zich op dit vlak nog kan 
veroorloven. Vervolgens gaat het over de ont-
wikkeling van alternatieve methodes om staal 
te produceren en de rol van gas en elektriciteit 
hierin. Daarna volgt een debat over de verdere 
uitdagingen van de verduurzaming van de staal-
productie. 

 Dinsdag 16 november 2021 - 20 u.
 Geuzenhuis, Kantienberg 9 - 9000 Gent
 ¤ 5 (lid) / ¤ 25 (niet-lid)

20ste Tuupe Tegoare: mee Genteneirs in 
’t Gentsch

Graag nodigen wij u uit op de 20ste editie van 
onze ludieke Gentse avond

Frank Gelaude - De Maagd van Gent, een 
metafoor voor een atypische stadsverdediging
Frank Gelaude is geoloog en bodemkundige 
en voorzitter van de Heemkundige en Histori-
sche Kring Gent. Hij werkte 10 jaar aan zijn doc-
toraat over de waterhuishouding van het mid-
deleeuwse Gent en geeft er regematig lezingen 
over. Zoals vaak zoekt hij zijn antwoord bij de 
waterlopen Leie en Schelde en biedt hij hiermee 
ook een verklaring voor een aantal opvallende 
vaststellingen over de Gentse middeleeuwse 
stadsverdediging.

Gido Van Gent - “Altijd Oenderwig”
Gido Van Gent - nom de plume - is een 
Gentse liedjeskunstenaar. 
Gido brengt ons, samen met 2de gitarist Stef 
Keyen, een greep uit zijn uitgebreide reper-
toire en hij rijgt zijn nummers verhalend aan 
mekaar in zijn “schuunste Gentsch”.

Naar goede traditie bieden we jullie een 
tweetal consumpties aan voor tijdens de 
pauze of als afsluiter.

 Vrijdag 3 december 2021 - 20 u.
 Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24  - 9000 Gent
 ¤ 5 (lid) / ¤ 25 (niet-lid)

Uitnodiging reüniefeest - vrijdag 26 november 2021
145ste editie

Een jaartje later dan voorzien, houden we op 26 november een dubbel feest!

De perfecte gelegenheid om de banden met mede-alumni, uw alma mater en netwerk 
nieuw leven in te blazen.

Op deze 145e editie worden volgende afstudeerjaren speciaal gevierd: 1975 – 1980 – 
1985 – 1990 – 1995 – 2000 – 2005 – 2010 – 2015 en 2020. Ook de afgestudeerden van 
1976 – 1981 – 1986 – 1991 – 1996 – 2001 – 2006 – 2011 – 2016 – 2021.

Programma

 9 18.30 u.:   Onthaal
 9 19.00 u.:   Receptie
 9 19.45 u.:   Wandelvoorgerechtenbuffet
 9 21.00 u.:   Hoofdgerecht aan tafel Vlees: Gevulde kalkoenfilet/witloof/Breydelspek/savooi/gratin

    Vis: Zonnevis/witloof/savooi/gratin/citroenboter

    Veggie: Beursje/Cevenne ui/savooi/witloof/gratin/citroenboter

 9 22.30 u.:   Dessert met koffie en thee.

Iedereen is natuurlijk welkom!

 Vrijdag 26 november 2021 - 19 u.
 Salons Mantovani, Doorn 1 - 9700 Oudenaarde

Jubilarissenviering - vrijdag 10 december 2021
voor alumni met 50 jaar diploma

De viering voor de jubilarissen wordt in een nieuw kleedje gestoken!

De jubilarissen met 50 jaar (en meer) diploma worden in de bloemetjes gezet met een 
speciale viering en een receptie. Het is mogelijk om aansluitend deel te nemen aan het 
jubilarissendiner.

De alumni van promoties 1945, 1946, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1961, 1965, 1966, 
1970 en 1971 worden speciaal gevierd.

Programma

 9 14.00 u.:   Onthaal
 9 14.30 u.:   Inleiding voorzitter AIG en viering jubilarissen
 9 16.00 u.:   Terugblik op de studententijd door alumni van 1970 en 1971
 9 16.45 u.:   Toelichting van de werking aan de faculteit door Patrick De Baets, decaan
 9 17.00 u.:   Receptie
 9 18.00 u.:   Jubilarissendiner.

 Vrijdag 10 december 2021 - 14 u.

De activiteiten gaan door onder de huidige coronamaatregelingen.
Check de website aig.ugent.be voor meer informatie en om in te inschrijven.
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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 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.


