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EDITORIAAL

Binnen 14 dagen is het weer feest in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Dan worden 

ongeveer 700 jongeren geproclameerd tot industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of burgerlijk  

ingenieur-architect. Na enkele jaren intense studie en geladen met technische kennis, ambities, hoop en 

dromen worden onze nieuw afgestudeerden de wereld ingestuurd. Velen onder hen hebben nu al werk en 

zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan.  

Aan uitdagingen zal het hun niet ontbreken. Meer dan ooit werden 
we afgelopen zomer geconfronteerd met de klimaatverandering die 
niet te ontkennen valt. Ongeacht waar die ook het gevolg van moge 
zijn, het is duidelijk dat een oplossing multifactorieel zal moeten zijn. 
Dat het menselijk gedrag zal moeten veranderen, staat buiten kijf. 
Maar dat er ook technische antwoorden zullen moeten gevonden 
worden om die gedragsverandering te ondersteunen, kan evenmin 
in vraag worden gesteld. En laat dat precies een belangrijke opdracht 
zijn voor de ingenieurs van vandaag en morgen. De creativiteit, het 
dynamisme, de gedrevenheid en de betrokkenheid van onze jonge 
afstuderende ingenieurs is een belangrijke troef. We moeten hen 
dan ook aanmoedigen om in de vele domeinen waar ze werkzaam 
zijn, aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling, duurzame  
productie en rationeel gebruik van energie en grondstoffen. 

Het is dan ook passend dat de faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur samen met de facultaire alumnivereniging AIG een  
ingenieur in de bloemetjes heeft gezet die daar zijn volledige beroeps- 
loopbaan aan heeft gewijd. Tim Berckmoes bracht zijn inmiddels bijna 
30-jarige loopbaan tussen de motoren door. Afgestudeerd als bur-
gerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur van onze faculteit 
is hij sinds 2011 CEO van het Gentse motorenbedrijf ABC. Vandaag is 
hij er de stuwende kracht achter het onderzoek en de innovatie met 

betrekking tot alternatieve brandstoffen, hybride systemen, emis-
siearme uitstoot en het reduceren van de carbon footprint. Zo is hij 
onder meer fervente voorstander van 100% waterstofmotoren voor 
industriële toepassingen. Het is dan ook met recht en reden dat de 
AIG-jury hem heeft gekozen tot Engineer of the Year 2022 en hij op 22 
september officieel gehuldigd werd. In de hoedanigheid van Engineer 
of the Year zal hij een rolmodel zijn voor veel ingenieurs, voor onze 
studenten en eveneens voor studiekiezers. We hopen dat hij samen 
met jullie allen een voorbeeld kan zijn voor de adolescenten die hun 
studiekeuze nog moeten maken. 

Wil je volgend jaar mee helpen bepalen wie de Engineer of the Year 
2023 wordt? Dat is helemaal niet moeilijk. Het volstaat je kandidaat te 
nomineren via de AIG-website, waar trouwens ook meer informatie 
te vinden is over de formule ‘Engineer of the Year’. We kijken alvast 
nieuwsgierig uit naar de nominaties die we zullen ontvangen. 

Dit voorwoord besluit ik graag met welgemeende felicitaties van-
wege de faculteit aan Tim Berckmoes. Onze gelukwensen voor de 
nieuw gepromoveerden reserveren we voor het volgende AIG- 
nummer.

Patrick De Baets 

Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 
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NOOD AAN EEN MULTIFACTORIËLE OPLOSSING



In 2020 hadden jullie een wereldprimeur met jullie motor die diesel 
en waterstof combineert. Wat maakt deze motor zo uniek?

Door diesel en waterstof te combineren in een krachtige motor kunnen 
we de uitstoot van schepen en locomotieven met 85 procent terug- 
dringen. Scheepvaart en transport via het spoor kunnen op die manier een 
pak groener worden.

Hoe komt het dat net jullie bedrijf zo’n wereldprimeur had?

Wij hebben altijd aan toekomstgerichte motoren gewerkt en geloven in 
waterstof. Veel mensen praten over milieuvriendelijke oplossingen en 
hier in Gent hebben we ze. Het partnerschip met CMB in de joint venture  
BeHydro heeft ook veel inspiratie en motivatie gegeven.

Hoe krachtig is zo’n motor eigenlijk?

De eerste BeHydro is een zescilindermotor die diesel en waterstof  
combineert - dual-fuel - en zo de CO2-uitstoot met 85 procent reduceert.  

Het grote voordeel van de waterstofmotor met een vermogen van 1 MW, 
waarmee 3.000 gezinnen van elektriciteit zouden kunnen voorzien worden, 
is de minimale broeikasgas-uitstoot. De waterstof wordt geïnjecteerd en 
verbrand in de motor, waarbij waterdamp als uitlaatgas gevormd wordt.

Wat kostte de ontwikkeling van jullie motor?

In 2018 werd van start gegaan met de ontwikkeling. Prijskaartje van het 
hele project? Enkele tientallen miljoen euro werd over verschillende jaren 
geïnvesteerd. Vier à zes maanden duurt het nu om een exemplaar te  
produceren en de eerste commerciële toepassingen zullen terug te vinden 
zijn in de scheepvaart.

Waarom denken jullie in de eerste plaats aan schepen?

De meeste schepen zijn vandaag nog uitgerust met dieselmotoren. Dus op 
dat vlak komt onze motor zeker als geroepen. Bovendien maakt de aan- 
wezigheid van pijpleidingen met waterstof in havens de scheepvaart  
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Tim Berckmoes werd verkozen tot “AIG Engineer of the Year 2022” omdat hij al meer dan 10 jaar 
als CEO ervoor zorgt dat ABC-motoren blijven voorop lopen op de steeds strenger wordende milieu- 
normen. Onder zijn impuls wordt er continu geïnvesteerd in onderzoeks- en productiefaciliteiten en 
blijft het bedrijf een innovator waardoor het kan opboksen tegen grotere concurrenten. In 2020 had hij 
met ABC een wereldprimeur door diesel en waterstof te combineren bij zeer zware motoren. Hiermee 
kan de emissie bij schepen en treinen met wel 85% gereduceerd worden. We spraken met de kersverse 
Engineer of the Year. 

Wij willen de “Wout Van Aert” zijn 
van de motorenbouwers, m.a.w. 
sterk presteren op elk domein!



uitermate geschikt voor onze motor. Dit is zeker het geval voor binnen-
schepen, sleepboten of visserijschepen, die frequent kunnen bunkeren en 
minder autonomie nodig hebben. Maar we zouden in de toekomst ook de 
locomotieven van de NMBS kunnen voorzien van deze technologie. De 
NMBS heeft 170 diesellocomotieven die wij kunnen ombouwen. De motor 
van BeHydro kan 40 treinwagons trekken, al moet dan wellicht een extra 
trailer met een voorraad waterstof aan de trein worden gekoppeld.

Zijn er ondertussen al schepen uitgerust met jullie motor?

De eerste toepassing zal de Hydrotug zijn in Antwerpen. Deze zeer  
innovatieve sleepboot zal uitgerust worden met 2 stuks 12-cylinder  
BeHydro motoren van elk 2000 kW.

Wordt de motor ook al buiten de scheepvaart gebruikt?

Er is concrete interesse voor ombouw van diesellocomotieven en er is  
contact met de chemische industrie die H2 als restproduct heeft en dus 
praktisch gratis energie kan opwekken met een uiterst lage CO2 uitstoot.

Kunnen jullie nu een aantal jaren op jullie lauweren rusten met zo’n 
motor? 

Neen, we willen het hier niet bij laten. We hebben ondertussen ook 
al een motor ontwikkeld die voor 100 procent op waterstof draait. 
Dat is een echte groene oplossing, met nul emissie: geen NOx, geen 
CO2, geen partikels, geen koolwaterstoffen. Dus echt zero emissie!

Zijn er al commerciële toepassingen van deze waterstofmotor?

Er is een concreet project in Noorwegen met een coasterschip en vanuit 
Japan is er veel interesse in deze 100% H2 versie.

Je studeerde burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch 
ingenieur aan de UGent. Waarom eigenlijk?

Ik wou eigenlijk industrieel ingenieur elektromechanica worden maar 
mijn moeder had me ingeschreven voor het ingangsexamen burgerlijk  
ingenieur en zij is achteraf naar de proclamatie gegaan terwijl ik op een 
manege een vakantiejob deed. En ik was blijkbaar geslaagd, dus ben ik dan 
maar aan de Universiteit Gent gestart.

Wanneer ontstond jouw passie voor motoren? 

Op mijn 16e  kreeg ik van mijn vader een eigen brommer, een tweede-
hands Peugeot, daar begon ik aan te sleutelen en 2 jaar later heb ik mijn 
eerste auto gekregen van een tante, een VW Kever met 1300cc boxer 
motor. Zo ontstond de passie voor mechaniek en motoren!

Je werkt al 28 jaar voor ABC. Waarom koos je destijds voor 
dit bedrijf en waarom ben je er al heel je carrière actief?

ABC bood toen in het laatste jaar burgerlijk ingenieur een thesis aan voor 
ombouw van dieselmotoren naar aardgas. Samen met mijn kameraad 
Koen Borstlap heb ik daarop ingetekend. Luc Duyck, destijds de CEO 
van ABC, had ons beloofd dat we van hem 20 op 20 kregen als we 40%  
rendement haalden op gas. We zijn ergens rond 39% gestrand… Om hier 
verder aan te kunnen werken, heeft hij ons beide aangeworven. Daarna 
heb ik voortdurend kansen gekregen om door te groeien en gezien  
verbrandingsmotoren nog steeds mijn passie zijn, blijf ik er graag voor 
gaan, elke dag opnieuw. 

Wat betekent de titel van Engineer of the Year voor jou?

Ik was uiteraard verrast door deze mooie erkenning en wens de jury en 
AIG in het bijzonder te bedanken, maar eigenlijk verdient het ganse team in 
ABC deze titel. We hebben een fantastische equipe die elke uitdaging met 
volle moed aangaat en bij kleine tegenslagen een tandje bijsteekt. 

Een mooie erkenning voor ons team was dit jaar ook de Klimaatprijs van de 
Stad Gent, die uitgereikt werd op de laatste dag van de Gentse Feesten. Dat 
geeft een boost aan onze jonge ingenieurs en techniekers.

En tot slot, wat brengt de toekomst?

Wij willen de “Wout Van Aert” zijn van de motorenbouwers, m.a.w. sterk 
presteren op elk domein!  Dus zowel in scheepvaart, locomotieven als 
energieopwekking en dat combineren met zero emissies. 

We rollen op dit moment een zeer innovatief nieuw multi-fuel motoren-
platform uit dat de beste performantie in deze context aanbiedt. De Evolve 
familie, die op elke fuel optimaal rendement garandeert, gaat van een  
compacte 4-cylinder, over 6, 8, 12 en 16-cylinders tot een zeer  
performante 20-cylinder. Dus nog eens 100 jaar erbij doen en motoren  
blijven bouwen hier in Gent, staat alvast in de sterren geschreven!
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ir. Tim Berckmoes

• Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
(UGent, 1994)

• Koninklijk Atheneum Gent Voskenslaan, Wiskunde-Weten-
schappen (1989)

• Anglo Belgian Corporation (ABC)

• CEO, Managing Director (2011 – heden)

• General Manager (2006 – 2010)

• Technical Director (1997 – 2005)

• Development Engineer (1994 – 1997)

• Voorzitter Agoria Vlaanderen (juni 2022 - heden)

• Bestuurder SDR Flanders, Luitpoldhütte GmbH, Ogepar, 
ABC Contracting, Belgorail, KBB Turbochargers GmbH, 
Balliu nv, Pegard Productics, Delta T

Anglo Belgian Corporation (ABC)

• ABC ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt sinds 1912 4-takt verbrandingsmotoren op basis van diesel, gas en waterstof.

• De motoren vinden hun toepassingen voornamelijk in schepen, locomotieven en energieopwekking.

• Gevestigd in Gent.

• Familiale aandeelhouders (hoofdaandeelhouder is de familie Froidbise).

• 250 arbeiders en 100 bedienden die samen tot tweehonderd motoren per jaar maken.

• Jaaromzet bedraagt meer dan 100M EUR.

• 90% van de productie is bestemd voor export.

• Samenwerkingsverband met de UGent, waar onder andere een statische verbrandingskamer voor onderzoek werd gebouwd.

• ABC won in 2022 de Klimaatprijs voor de Stad Gent.
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TECHNICUM 4 WORDT EEN ROBUUST ATELIERGEBOUW VOOR 
INGENIEUR-ARCHITECTEN EN KUNSTWETENSCHAPPERS

Technicum 4, oorspronkelijk gebouwd als laboratorium voor werktuigkunde, voor aanwending van brandstoffen, 

en voor vliegtuig- en autobouw, wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Het intrigerende gebouw 

aan de Muinkschelde wordt in 2027 de nieuwe thuis voor de bachelor en masteropleiding Ingenieurswetenschappen:  

Architectuur. Via een architectuurwedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester werd nu ook een ontwerpteam aangesteld, een 

scharnierpunt in een proces met veel betrokken partijen en ambities.

2017: Studenten op straat boeken resultaat

De afgelopen jaren werd duidelijk dat ‘de Plateau’ op zijn grenzen 
botste als onderwijsomgeving voor de bachelor en masteropleiding 
burgerlijk ingenieur-architect. Opeenvolgende visitatiecommissies 
stipten het pijnpunt aan dat de atelierinfrastructuur in vergelijking 
met andere Europese (ir.)architectenopleidingen sterk achter-
bleef. Dat heeft niet alleen te maken met de jaar na jaar groeiende  
studentenaantallen die maakten dat de ontwerpateliers op de  
zolders van de Plateau onvoldoende werkplekken boden. Ook wringt 
het mid-19de-eeuwse classicistische gebouw soms met de ambities 
om ateliers in te richten waar de nodige rommel gemaakt kan worden 
en ook wel eens 1:1 kan worden gebouwd. Grafische en technische 
faciliteiten – van plotten en 3D-printen tot houtatelier – konden binnen 
het huidige kader ook maar beperkt aangeboden worden. 

In 2007 kwamen onze studenten op straat om de situatie aan te 
klagen, en bij vakgroep-, faculteits- en universiteitsbestuur de druk 
op een oplossing te verhogen. Daarop kwam T4 in beeld, en de 

vakgroep Architectuur en Stedenbouw en de opleiding maakten de 
afweging dat verhuizen met atelierinfrastructuur en de vakgroep-
kantoren uit het Plateaugebouw naar dit laboratoriumgebouw een 
bijzondere opportuniteit was die ze wilden grijpen. Het feit dat de 
onderzoeksgroep Bouwfysica al kantoren en laboruimtes in T4 had, 
net als de kunstwetenschappers met wie er ook samenwerkingen 
zijn, waren ook factoren. Terwijl de faculteit ingenieurswetenschap-

©  Tim Van de Velde, Team Vlaams Bouwmeester

RENOVATIE TECHNICUM
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pen en architectuur de meeste onderzoeksinfrastructuur, vak-
groepkantoren en ook onderwijsinfrastructuur de komende jaren 
verder in het Tech Lane Science Park Zwijnaarde wil concentreren, 
blijft de vakgroep EA01 en de opleiding ingenieur-architect dus 
bewust in het stadscentrum – met auditoria en de bibliotheek in het  
Plateaugebouw, en met ateliers, labo’s en kantoren in T4. De stad 
zelf blijft voor de ir.-architecten in spe immers een belangrijke leer- 
en ontwikkelingsomgeving

Technicumsite en campus UFO in transformatie 

Het Technicum is  een gebouwencomplex met een  
constructieve voorbeeldwaarde. Gebouwd in de tweede helft 
van de jaren dertig van de vorige eeuw naar een ontwerp van de  
professoren Jean-Norbert Clocquet en Gustave Magnel,  
huisvestten de verschillende universitaire laboratoria voor de 
ingenieursopleiding. Technicum 4 was het voormalige laborato-
rium voor werktuigkunde, voor aanwending van brandstoffen, en 
voor vliegtuig- en autobouw. Het beeldbepalend gebouw langs de 

Muinkschelde omvat 22 traveeën en vijf bouwlagen. De bovenste 
drie daarvan zijn kantoorvloeren, aan de oostzijde uitkijkend op de 
Schelde, en aan de andere kant in de grote machinehal van het 
gebouw. Een belangrijke erfgoedwaarde schuilt in de vernieuwende 
constructiewijze: een staalskeletstructuur waarvan de liggers op 
maat werden gemaakt en ter plaatse werden gelast volgens de 
nieuwste lasprocédés. Sheddaken zorgen in de machinehal voor 
gelijkmatig noorderlicht. De kopse gevels hebben grote poorten 
voor de logistieke flow van het laboratorium. Buisleuningen,  
geglazuurde tegels en andere details geven het interieur een  
kenmerkend karakter.

De renovatie en herbestemming van T4 kadert in een graduele  
herbestemming van de verschillende gebouwen van het Technicum-
complex. De gebouwen T1 en T2 zijn al gerenoveerd en in gebruik 
genomen door de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. 
De vakgroep Architectuur en Stedenbouw neemt, na de renovatie, 
samen met de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschap-
pen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte haar intrek in T4. Het 
gebouw leent zich uitermate voor de inrichting van een gescha-
keerd atelierlandschap en van werkplekken voor personeel van de 
twee vakgroepen, voor het creëren van zeer specifieke ruimtes en 
voor het laten van interessante marges voor experimenteel gebruik 
eigen aan universitair onderwijs en onderzoek in het algemeen en 
aan een architectuur- en kunstopleiding in het bijzonder.

De herbestemming van de laboratoriumgebouwen zal grote studen-
tenaantallen dieper in de campus brengen. Dat maakt de organi-
satie van de publieke ruimte tussen de gebouwen belangrijker. In 
1999 werd door de universiteit een masterplan gemaakt voor het 
gebied tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Muinkschelde. De 
afgelopen decennia heeft de universiteit dat masterplan gradueel 
gerealiseerd met een aantal grote bouw- en renovatieprojecten 
zoals het Ufo, voornamelijk geënt op de Sint-Pietersnieuwstraat. 
Het ‘achteringelegen’ gebied waar functies lagen die weinig  
bezoekers trokken, werd ongemoeid gelaten, maar ondergaat nu 
een belangrijke transformatie. In 2021 hebben de universiteit en de 
stad Gent via workshops – en voortbordurend op het masterplan – 
een gezamenlijk richtinggevend kader bepaald voor de geplande en 
komende ontwikkelingen, aanknopend bij de verwezenlijking van 
een stedelijke groenklimaatas langs de Schelde. Het project voor 
de renovatie en herbestemming van T4 zal daarom ook de ontslui-
ting van het gebouw en zijn campusdeel herdenken, als deel van 
een ruimere campusrouting en versterking van dit stadsdeel. De  

Scheldekaai, de ‘kerkwegel’ en het nabije Studentenplein hogerop, 
dat vandaag tussen het Ufo en het studentenrestaurant De Brug 
wordt aangelegd, bieden hiertoe bijzondere mogelijkheden.

2021: Open Oproep wedstrijd

Bij het plannen en (ver)bouwen voor een architectuuropleiding 
staat extra veel op het spel. Daarom koos de universiteit er voor 
het studie- en ontwerpteam voor de verbouwing van Technicum 4 
aan te stellen via een Open Oproep, een wedstrijdprocedure die de 
Vlaams Bouwmeester al 20 jaar inricht ten behoeve van openbare 
opdrachtgevers, met het oog op het stimuleren van kwaliteitsvolle 
en maatschappelijk ambitieuze architectuur voor publieke voor- 
zieningen. De procedure staat internationaal goed aanschreven en 
werd onlangs in de Guardian nog aangehaald als good practice met 
opzienbarende resultaten. Ook voor de renovatie van de Boeken- 
toren en de Krook werkte de UGent al met een Open Oproep. 

De betrokken opleidingen en vakgroepen formuleerden samen 
met de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer in een project- 
definitie vijf centrale ambities die ze kandidaat-ontwerpers  
meegaven – het realiseren van een duurzame erfgoedvalorisatie 
was daar één van. Studenten ir-architect verzamelden ook hun 
ervaringen met het Plateaugebouw en hun verwachtingen voor T4 
in een visiedocument. Uit de meer dan 60 binnengekomen kandida-
turen werden op advies van de Bouwmeester vijf teams uitgenodigd 

©  Tim Van de Velde, Team Vlaams Bouwmeester©  Tim Van de Velde, Team Vlaams Bouwmeester
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tot de wedstrijdfase, vier zogenaamde tijdelijke verenigingen en 
één architectuurbureau. Het was een mix van meer gevestigde en  
jongere bureaus uit binnen en buitenland, die om uiteenlopende 
redenen een geknipt profiel voor de opgave hadden: Altstadt, 
Karamuk Kuo met NWLND Rogiers Vandeputte; Flores & Prats met 
Ouest Architecture; Havana, Wim Cuyvers, Karuur met Servais 
Engineering Architectural; murmuur architecten met Marie-José 
Van Hee architecten; OFFICE Kersten Geers David Van Severen. 
Net zoals in de hele reeks kandidaturen bleken in de eindselec-
tie alumni van de opleiding ingenieur-architect goed vertegen- 
woordigd.

De renovatiebenadering van Havana-Wim Cuyvers-Karuur-SEA 
kon de jury – met de Vlaams Bouwmeester, externe juryleden en 
vertegenwoordigers van de universiteit – het best overtuigen. In het 
volgende artikel schetsen ze zelf hun aanpak.

Proces met input uit vakgroepen en van studenten

In oktober zal het ontwerpproces opstarten in samenspraak met 

de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, de vakgroep Kunst-, 
Muziek- en Theaterwetenschappen en de directie Gebouwen en 
Facilitair Beheer. Het belooft een boeiend traject te worden, met 
een bijzondere wisselwerking tussen de expertise van de vak- 
groepen en DGFB en die van het ontwerpteam. Er zullen op 
regelmatige tijdstippen reflectiemomenten georganiseerd worden 
voor studenten, buren en andere geïnteresseerden die vanuit een  
specifieke betrokkenheid een belangrijk klankbord vormen.

Vanuit de opleiding burgerlijk ingenieur-architect krijgt het  
renovatie- en herbestemmingsproject de komende jaren op  
verschillende manieren aandacht en inbreng. Zo bereidt een 
groepje studenten, met ondersteuning van assistenten uit de 
vakgroepen EA01 en LW17 nu een tentoonstelling voor over de 
Open Oproep wedstrijdvoorstellen. Die zal later in het najaar in  
VANDENHOVE te zien zijn. Masterstudenten buigen zich dit 
academiejaar in onderzoeksseminaries over onder meer de  
optimalisering van binnenisolatie bi j  hergebruik van  
radiatoren voor lage-temporatuursverwarming en over een actueel  
architectuurkritisch referentiekader voor herbestemmings- 
projecten. Ook in masterproeven wordt onderzoek gedaan dat input 
kan leveren voor het verdere plannings- en verbouwingsproces, 
over de keramische tegels van het Technicumcomplex bijvoorbeeld, 
over assemblagetechnieken voor hergebruik, maar ook over de 
ontwikkeling van de Scheldekaai als stedelijke fietsverbinding.

2027: Geplande verhuis

In 2025 verhuizen de vakgroepen EA08 (Elektromechanica,  
Systeem- en Metaalengineering) en EA17 (Toegepaste Fysica) 
vanuit T4 naar de technologiecampus. De onderzoeksgroep Bouw-
fysica en de kunstwetenschappers zullen dan moeten verhuizen 
naar een tijdelijke locatie. Als alles goed gaat, worden einde 2024 
de werken aanbesteed. Conform de wetgeving op overheids- 
opdrachten zullen de werken openbaar aanbesteed worden en aan 
de laagste regelmatige inschrijver toegewezen worden. De werken 
zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Voor de ingebruikname van 
het gebouw wordt gedoeld op 2027.

Michaëla Geenens, projectleider voor DGFB
Maarten Liefooghe, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 

©  Tim Van de Velde, Team Vlaams Bouwmeester©  Tim Van de Velde, Team Vlaams Bouwmeester

©  Havana-Cuyvers-Karuur-SEA
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HAVANA-WIM CUYVERS-KARUUR-SEA GEEFT T4 EEN 
“GROOT ONDERHOUD”
Typisch bij de Open Oproep-gunningsprocedure is dat ontwerpteams aangesteld worden op basis van een uitgewerkte 
ontwerpvisie, eerder dan een zuiver wedstrijdontwerp. In onderstaande visietekst vatten Havana-Wim Cuyvers-Karuur-
SEA de benadering uit hun wedstrijdbundel samen.

“In haar Maintenance Manifesto – “Care” (1969) gaat kunstenares Mierle 
Laderman Ukeles in op het spanningsveld tussen Development en  
Maintenance. Development staat voor ontwikkeling, het creatieve proces, 
het feest. Maintenance voor onderhoud, zorg en discipline, de opkuis na 
het feest. Het één kan niet zonder het ander. Ukeles is op dat moment net 
bevallen en zit ‘werkloos’ thuis. Ze verheft haar dagelijkse routine tot een 
kunstwerk.

Development betreft de opleiding, Maintenance het gebouw. Het  
Technicum T4 is een formidabel cadeau, een zegen. Hier dient de vraag 
niet gesteld voor welke architectuur we willen gaan. Het gebouw is er en 
heeft verdienste. We werken op een bestaande constructie, met recht 
van bestaan en onmiskenbare kwaliteiten. Wat we nodig hebben is in min 
of meerdere mate aanwezig (vloeren, raamopeningen, trappenhuizen, 
gangen, structuren), de bewust ‘gepleegde’ architectuur eerder afwezig.

Een architectuurschool heeft geen boodschap aan een architectuur die 
school maakt. Bij een architectuuropleiding loert steeds het gevaar om de 
hoek dat er architectuur om de architectuur wordt gedoceerd en gepleegd, 
dat we enkel kijken naar wat we willen zien, dat we epigonen kweken. Voor 
we het weten zetten we de toon of maken we school, terwijl we enkel een 
achtergrond, een canvas, een kader dienen aan te reiken. De studenten, 
bezoekers en werknemers vullen dit verder in.

Dit ontwerpvoorstel gaat uit van een maximaal behoud van het bestaande 
gebouw. Het dient dan ook bekeken te worden als een grondige lezing van 
de huidige toestand en haar latente potentieel, een staat van bevinding,  
leidend tot een strategie voor gebruik en onderhoud. Daarbij is het niet 
het programma van eisen dat de ingrepen bepaalt en het gebouw naar 
zijn hand probeert te zetten, maar het gebouw dat de vakgroepen en  
opleidingen ontvangt en daarbij zijn logica dicteert. In het huis gelden de 
regels van de gastheer. Het gebouw gaat mee de opleidingen bepalen.

T4 lijkt op het eerste zicht louter een repetitie van traveeën, een extrusie 
van een profiel. Een grondige lezing van het gebouw laat evenwel toe 
een aantal onderdelen van deze machine te onderscheiden, elk met hun 
eigenheid en karakter. Elk van deze onderdelen krijgt een eigen aanpak,  
afwerkingsgraad, temperatuursregime, bezetting, budgettering en graad 
van toegankelijkheid. Dit laat ons toe budgetten te beheersen én gebouw-
beheer te stroomlijnen met een maximaal open gebouw als resultaat. 
De hal wordt volledig vrijgemaakt van opdelingen en claims. Het oude  
laboratoriumgebouw wordt poreus en doorwaadbaar gemaakt. Op deze 
plek ontmoeten stad en universiteit elkaar; hier zijn overlappen en kruis- 
bestuivingen mogelijk.

Aan T4 wordt een extra onderdeel toegevoegd, in oppervlakte het  
equivalent van de vrijgemaakte hal. Deze aanvulling op de Technicum-
site krijgt de naam T6. T6 is een experimentele hoogbouw houtbouw die  
gerealiseerd wordt met een minimum koolstofbudget, en die de oude 
betonnen Technicumtoren aanvult en betekenis geeft.” 

RENOVATIE TECHNICUM

©  Havana-Cuyvers-Karuur-SEA

©  Havana-Cuyvers-Karuur-SEA
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De kinderen, tussen 10 en 14 jaar oud, leerden gedurende 2 dagen 
al onderzoekend en ondernemend de wondere wereld van de  
technologie kennen. De tieners zetten er hun eerste stappen in 
de wondere wereld van de wetenschap.  Samen met ingenieurs  
leerden jongeren enkele STEM-concepten kennen en scherpten ze 
hun programmeervaardigheden aan. Zo leerden ze onder meer een 
glimlach programmeren, spelen met groen beton, een stoomboot 
maken, hoe je een huis kan beschermen tegen overstromingen en 
wat het betekent om een onderzoeker te zijn.

“Het doel is niet om van de kinderen miniwetenschappers te 
maken of om alle doelstellingen van afgelopen schooljaar te 
overlopen en te herhalen. Rekenen, taal, wetenschap… al deze  
elementen komen rechtstreeks of onrechtstreeks terug in de 
workshops. We willen prikkelen, enthousiasmeren en motive-
ren. Als ze dit enthousiasme in september mee kunnen nemen 
naar de klas en kunnen verderzetten in andere domeinen, is 
onze missie geslaagd.”, aldus prof. Francis wyffels, UGent.  
Een van de trekkers van het initiatief.

Ook Oekraïense vluchtelingen namen deel aan de gratis workshops.

Samenwerking met bedrijven

Dit jaar is er voor het eerst ook een samenwerking met een bedrijf. 
Janssen Pharmaceutica zorgde voor de workshops ‘Bio- 
engineering, van atomen tot engineering’, de ‘De wondere wereld 
van planten en schimmels’ en ‘Samen op ontdekkingsreis binnen 
de geneeskunde’.

“Samen met de UGent willen we ervoor zorgen dat alle jonge-
ren gelijke toegang krijgen tot een kwaliteitsvol onderwijs, en 
willen we meisjes inspireren en enthousiast maken om een STEM  
richting te volgen. Want wetenschap is vree wijs!”

In de eerste workshop leren de jongeren welke cellen er zijn en 
hoe die opgebouwd worden. En ze mogen met snoep zo’n cel  
nabouwen en opeten! In de tweede workshop leren ze aan de hand 
van proefjes hoe bloemen ‘drinken’, wat het effect van licht op 
planten is en hoe je door gist te verwarmen een ballon kan laten 
opstijgen. En in de derde workshop gaan ze op ontdekkingsreis 
binnen de geneeskunde.

Meer weten? stem.fea@UGent.be

STEM-TWEEDAAGSE OP CAMPUS ARDOYEN
Op 22 en 23 augustus stonden de deuren van onze hightech labo’s op campus Ardoyen (Technologiepark Zwijnaarde) 

open voor een heuse STEM-tweedaagse. Via allerlei workshops dompelden we 160 jongeren onder in de wereld van 

technologie. Proffen en onderzoekers van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur boksten verschillende 

boeiende en praktische workshops in elkaar.

NIEUWS UIT DE FACULTEIT
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Een greep uit de workshops 

Oei, overstroming! … Wat nu?

In deze workshop bouwen de kinderen een landschapsmodel met een berg, 
helling en dal. In het landschap staan op verschillende plaatsen huizen.

“De opdracht van de kinderen is ervoor zorgen dat de huizen niet of zo weinig 
mogelijk overstromen bij hevige regenval”, vertelt prof. Greet Deruyter.

“Met klei kunnen ze dijken, muren, waterbekkens, enz… bouwen. Met  
sponzen kunnen ze zelfs zorgen voor vertraagde infiltratie. En op het einde 
wordt hun model getest met een gieter… “

Expeditie Moendoes: breng een onbekende planeet in kaart!

“Via een wetenschapsspel leren we de kinderen wetenschappelijk denken”, 
vertelt prof. Sofie Verbrugge.

“Ze leren vragen stellen, zoeken naar antwoorden en kritisch denken. 
Daarbij leren ze bronnen gebruiken en kunnen ze elkaars resultaten zien en 
verder werken op die resultaten. Kortom ze ontdekken wat het betekent om 
een wetenschapper te zijn.”

Een glimlach programmeren

“In deze workshop doorlopen de jongeren het hele proces van de ontwikke-
ling van een robot”, vertelt prof. Francis wyffels.

“Eerst maken ze een tekening van een robot. Van deze tekening maken ze 
vervolgens een digitale versie. Op deze digitale versie kunnen ze dan de 
verschillende onderdelen (ogen, mond,…) plaatsen en programmeren.En tot 
slot maken ze met karton hun robot in het echt en voegen ze alle geprogram-
meerde onderdelen toe. Zo hebben ze op het einde van de dag een echte 
robot die bijvoorbeeld kan knipogen of glimlachen.”

Elektronische dobbelsteen solderen

“Hier leren de kinderen verschillende onderdelen te solderen op een print-
plaat”, vertelt onderzoeker Joris Van Kerrebrouck.

“Eerst brengen ze met koude soldeerpasta de componenten aan. Wat niet 
zo makkelijk is omdat alle onderdelen zeer klein zijn. Maar op de dag van de 
wetenschap hebben we gemerkt dat kinderen dat veel beter kunnen dan hun 
ouders. Als alle componenten op de printplaat zijn aangebracht, gaan ze de 
oven in om het soldeersel hard te maken. En daarna heeft iedereen zijn eigen 
digitale dobbelsteen gemaakt die ze kunnen meenemen naar huis.”

Volg de draad van Ariadne

“Aan de hand van een beslissingsboom en een doos legoblokken ontdekken 
de kinderen hoe ze op een systematische manier uit het doolhof geraken”, 
vertelt onderwijsbegeleider Leen Brouns.

Wijze raadsels

Wat is de meest efficiënte manier om pakjes te verdelen over verschillende 
steden in het land? Of hoe zorg je er met slechts vier kleuren voor dat op een 
wereldkaart elk buurland toch een andere kleur heeft?

Maak je eigen stoomboot

De jongeren maken in deze workshop een bootje van een plastieken doosje. 
Met een theelichtje op de boot verwarmen ze vervolgens water dat in een 
spoel zit. Hierdoor ontstaat stoom en het water wordt via 2 buisjes naar 
buiten gedrukt in het water. De boot gaat vooruit. En door de onderdruk 
spoelt de spoel opnieuw vol met water en begint alles opnieuw. Zo gaat de 
boot telkens in kleine schokjes vooruit en hebben ze een stoomboot gemaakt.
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POSTACADEMISCHE OPLEIDINGEN
ENERGIETECHNIEK IN GEBOUWEN

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp 
van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van effi ciënte energieopwekking, het 
gebruik van hernieuwbare energie...
De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende 
bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen.

Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en 
inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie 
van gebouwen.

26 september 2022 – 19 december 2022 - www.ugain.ugent.be/energietechniek

CIRCULAIR BOUWEN: VAN MATERIALEN TOT BOUWPROJECT 

Circulaire economie wil de materialenkringloop sluiten en weggaan van een lineaire economie
waarin materialen aan het eind van hun levensduur als afval bestempeld worden. Deze transitie is ook 
voor de bouwsector een essentiële en hoogdringende stap die hoog op zowel de Europese als Vlaamse 
beleidsagenda staat.

Circulair bouwen is evenwel een ruim begrip dat verschillende aspecten omhelst en zich op verschillende 
schalen situeert, van de materiaalkeuzes tot de schaal van het bouwproject. Zowel veranderingsgericht 
ontwerpen, materiaal(her)gebruik, omgaan met energie en water, juridische aspecten als circulaire 
businessmodellen komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor methoden om milieu-impact en 
circulaire kwaliteiten te evalueren. Deze opleiding biedt voor elk van deze thema’s een grondige 
basis en geeft inzichten en concrete voorbeelden. 

10 oktober 2022 – 7 maart 2023 - www.ugain.ugent.be/circulairbouwen

Starten ook in het najaar:

- Voedselveiligheid & risicomanagement
- Linked Data & SOLID
- Black Belt in Lean
- Big data
- Milieucoördinator via afstandsleren (doorlopend, met vrije instap) 

MEER INFO OP WWW.UGAIN.UGENT.BE

UGent Academie voor Ingenieurs

WWW.UGAIN.UGENT.BE
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VTK   

100 JAAR VTK!
Nu we langzaamaan op volle toeren beginnen te draaien in dit nieuwe academiejaar, wordt het ook tijd voor VTK om weer een prominente 
rol in het leven van menig student in te nemen. Tal van eerstejaars zijn al ingewijd in het studentenleven door onze wederom geslaagde 
Bach Launch, en de meeste studenten hebben hun cursussen vlot ontvangen door onze cursusdienst. Misschien hebben jullie ook al kennis 
gemaakt met onze Sporties op de Sport-Kickoff, die er dit jaar voor zullen zorgen dat we niet enkel uitblinken op intellectueel vlak, maar 
ook sportief ons mannetje staan.

Dit jaar is het eindelijk zover, 100 jaar VTK, een echte once-in-a-lifetime gebeurtenis. Ons lustrumcomité zorgt ervoor dat dit jaar elk  
evenement juist dat tikkeltje spectaculairder en grootser is. Ook zorgen ze voor de lustrumweek, die plaatsvindt van 6 maart tot en met 10 
maart. Als er ooit een moment was om je eens onder te dompelen in de VTK-sferen, of terug te keren naar die ‘oh-zo-mooie’, maar ook 
‘oh-zo-vluchtige’ studententijd, wanneer beter dan het ivoren jubilee van VTK?

Om jullie hart te doen overlopen van melancholie, volgt hier nog een lijstje met een paar van onze komende activiteiten, see you there!

Activiteiten

• Dinsdag 18 oktober  Openingsfuif

• Dinsdag 25 oktober  Quiz

• Donderdag 27 oktober  Halloweenparty

• Donderdag 10 november Galabal der Ingenieurs

• Dinsdag 22 november  Burgies on stage

• Donderdag 24 november UGent Business Game

• Maandag 28 november  Internshipfair

• Vrijdag 2 december  Ouderolderscantus

VTK
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HERMES

HERMES IS ER KLAAR VOOR!
Na jullie vorig academiejaar een hele hoop activiteiten te hebben voorgeschoteld, is Hermes ook dit jaar weer helemaal klaar om jullie 
een jaar vol plezier te laten beleven, dit voor zowel gedoopte als niet-gedoopte leden. We zullen jullie ondersteunen op zowel educatief, 
job-gerelateerd als studentikoos vlak.

Vorig jaar konden onze leden genieten van een jaar waarin corona niet langer (of toch amper nog) de lakens uitdeelde. Zo hebben de  
Hermesschachten het Hermesschild getekend op het Sint-Pietersplein, hebben heel wat leden meegelopen tijdens de 12-urenloop en 
hebben we er een geweldig Hermesjaar van gemaakt. Dit jaar hopen we om samen met het nieuw praesidium er weer een topjaar van 
te kunnen maken!

Activiteiten

Aan een voordelig studententarief kunnen jullie bij Hermes deelnemen aan verschillende sportactiviteiten zoals kajakken, voetbal, karten 
en nog veel meer. Ook feestelijke activiteiten zoals de jaarlijkse Vooruitfuif, kroegentochten en ons galabal zijn er om jullie een amusant 
jaar te bezorgen. 

Elke maandag komt deze kring samen in de Delirium Tremens Overpoort voor onze wekelijkse, gezellige kringavond. Wil je graag een 
pintje drinken, kan je ook altijd eens langskomen in the Zone, een café dat zich bevindt rechtover campus Schoonmeersen. 

Iedereen is welkom bij Hermes! Wees dus zeker niet bang om eens goei-
endag te komen zeggen!

Meer info? Surf naar www.hermesgent.be
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ENGAGE

Een koelpak dat ons fris houdt bij tropische temperaturen
 
Het is een van de onderzoeksprojecten 
van het team van professor Lieva Van 
Langenhove (vakgroep Materialen, Tex-
tiel en Chemische Proceskunde). “We ont-
wikkelden een lap stof die langs één kant 
warmte opneemt en deze langs de andere kant uitstraalt. Daarmee 
leggen we de basis voor een kledingstuk dat ons fris houdt tijdens de 
warme zomerdagen. Lees meer hierover op www.durfdenken.be

Oud-student Ingenieur Industrieel Ontwerpen wint  
prestigieuze designaward

Alumnus Peter Mortelmans, won samen met Lin 
Bertels de prestigieuze designaward, de Red Dot, 
Best of the Best 2022, de hoogste onderscheiding 
in deze wedstrijd. Ze kregen deze award voor het 
ontwerp van de Hulasol, een parasol met lamp. 

Studenten 3e bachelor ingenieurswetenschappen halen 
zilver op de EBEC ingenieurscompetitie 

Cédric Catry, Robbe Gaeremynck, Toon Lanszweert en Thomas 
Van Acker namen het op tegen de beste teams van verschillende  
universiteiten uit heel Europa en behaalden de 2e plaats. De  
European BEST Engineering Competition (EBEC) is een Europese  
competitie voor ingenieursstudenten. De webstrijd wordt georgani-
seerd door de Board of European Students of Technology (BEST), 
een organisatie die studenten uit STEM-richtingen van over heel 
Europa verenigt. Meer via www.ugent.be/ea/nieuws.

Postdoc Hannes Mareen geselecteerd voor PhD-cup 

Hannes werkt bij IDLAB en bestudeerde in zijn doctoraat de strijd 
tegen digitale piraterij met behulp van watermerken. Momen-
teel legt hij de focus op het detecteren van vervalsingen in  
afbeeldingen en video’s. De 16 geselecteerde deelnemers de 
moeten de kern van hun jarenlange onderzoek uit de doeken doen 
in een heldere presentatie van 3 minuten. Meer via www.phdcup.be.

NIEUWSFLASHES

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

nieuwtjes van de alumni van de FEA.

FEARS - het FEA Research Symposium - viert dit jaar zijn 20e editie. Kom 
op 28 oktober luisteren en kijken naar waar onze facultaire onderzoekers 
mee bezig zijn. Meer info via www.fears.ugent.be  

Word jij bestuurder bij Engage?

Engage - een afkorting van Engineering Alumni Gent - is het AIG 
vlaggenschip voor alle recent afgestudeerden van de faculteit (tot 
5 jaar) en biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten aan, zoals 
feest, sport, cultuur en voordracht.

Dit is allemaal mogelijk omdat de vereniging fungeert als over- 
koepelende organisatie van meerdere studentenverenigingen VTK, 
Hermes, MaChT, PKarus en Poutrix, verbonden aan onze faculteit.

Momenteel zijn we op zoek naar jonge alumni die mee hun  
schouders onder Engage willen zetten zodat dit jonge- 
alumni-netwerk verder kan groeien. Interesse? Stuur een mailtje naar  
aig.engage@ugent.be

Nog geen lid?

Maak je dan snel lid en geniet van onder andere deze voordelen:

• Korting op alle activiteiten van Engage

• Korting of gratis deelname aan activiteiten van de studenten-
verenigingen waarmee we samenwerken

• Gratis deelname aan TechBoost! en Update@Campus

• Deelname aan ledentarief aan alle AIG-activiteiten

• Korting in het GUSB,de studentenresto’s, het Pand en bij vele 
culturele partners

Raadpleeg de volledige lijst op aig.ugent.be/engage/voordelenpak-
ket/

Lidmaatschap bedraagt 40 EURO voor een volledig kalenderjaar. 
Ben je net afgestudeerd, dan geldt je lidmaatschap voor diezelfde 
prijs tot eind 2023. Diegenen die zich lid maken voor of tijdens de 
proclamatie genieten een korting.

Lees alles nog eens na op aig.ugent.be/engage/ en schrijf je in!



TERUGBLIK

20.06  ENGINEER OF THE YEAR 
2020 & 2021
Vanwege hun uitzonderlijke verwezenlijkingen werden ingenieurs 
Mitch De Geest en Danaë Delbeke door AIG (Alumnivereniging 
Ingenieurs UGent) en de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur van UGent uitgeroepen tot ‘Engineer of the Year’. 
Mitch De Geest in 2020 en Danaë Delbeke in 2021. Op maandag 
20 juni 2022 werden ze gevierd. 

Danaë Delbeke en haar team ontwikkelen een oplossing die het 
leven van miljoenen mensen met diabetes kan verbeteren. Ze ont-
wikkelden een heel kleine sensor die onder de huid van mensen met 
diabetes wordt ingebracht. Zo hoeven patiënten zich niet langer in 
hun vinger te prikken of met een pleister op hun arm rond te lopen 
om hun bloedsuikerspiegel te meten. Ze krijgen die informatie door 
een onzichtbare sensor die via licht werkt. Een piepkleine lichtbron 
op een chip stuurt licht door het lichaamsvocht en afhankelijk van 
welke kleuren geabsorbeerd worden, kan het glucosegehalte bepaald 
worden.  De chip stuurt gegevens naar een ontvanger ter grootte van 
een USB-stick in de broekzak of handtas. Die stuurt de data naar een 
smartphone, die waarschuwt als de glucosewaarden afwijken.

Mitch De Geest bouwt met zijn West-Vlaamse bedrijf Citymesh 
grootschalige draadloze netwerken voor bedrijven en overheden 
zoals de Stad Antwerpen, Kinepolis en NMBS. Als je dus al gratis 
WiFi gebruikte in een stadscentrum, even je Facebook checkte in de 
cinema of op een conferentie een tweet stuurde, dan ben je hoogst-
waarschijnlijk al met hen in aanraking gekomen.

Ondertussen zette Citymesh ook private 4G en 5G netwerken op 
voor de industrie en creëren ze draadloze verbindingen waarmee 
drones op erg lange afstand bediend kunnen worden. Zo bouwden 
ze in Brugge zelfs een pilotencentrum, waar dronepiloten van o.a. de 
brandweer onbemande drones leren besturen.

Deze zomer werden Citymesh en de Roemeense telecomgroep DIGI 
samen weerhouden als nieuwe telecomspeler in een 5G-veiling, en 
dit naast Telenet, Proximus en Orange.
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NOMINATIE  
ENGINEER OF THE YEAR 2023 

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, 
studenten en studiekiezers en verbindt zich ertoe om con-
crete 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
 9 AIG Engineer of the Year 2021 ir. Danaë Delbeke
 9 AIG Engineer of the Year 2022 ir. Tim Berckmoes

VOOR WIE

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

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

HOE

Kandidaten dienen genomineerd te worden met beschrij-
ving 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 januari 2023.
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30.08  FINALE PLATEAU- EN BAEKELANDPRIJS
AIG BEKROONT DE BESTE MASTERPROEVEN
Jaarlijks worden de beste masterproeven gelauwerd, bij de burgerlijk ingenieurs (en architecten) met de Jozef Plateauprijs en bij de 
industrieel ingenieurs met de Leo Baekelandprijs.

ing. Tim Theys won de Leo Baekelandprijs met zijn thesis ‘Het ont-
werp van een slimme diametrisch aanpasbare ligamentaire knieorthese’  
(Promotor: prof. dr. ir. Jan Detand)

Jaarlijks scheuren meer dan 6000 Belgen de voorste kruisband in hun knie. 
Dit letsel wordt dikwijls gevolgd door een operatie en een vaak lang en pijn-
lijk herstel. Tijdens de revalidatie wordt verwacht dat de patiënt ook continu 
een brace draagt ter ondersteuning van de knie. Door het optreden van een 
postoperatieve zwelling rond de knie is het dragen van de brace direct na 
de operatie vaak echter onmogelijk of zeer pijnlijk. In samenwerking met 
het orthopedisch bedrijf Aqtor ontwikkelde Tim daarom een slimme ge-3D-
printte kniebrace die zich met behulp van een ingebouwde druksensor en 
micromotoren automatisch kan gaan aanpassen aan de zwelling van de 
knie. Op die manier wordt het draagcomfort en het herstelproces van de 
patiënt geoptimaliseerd.

ir. Marija Pizurica won de Jozef Plateauprijs met haar thesis ‘Predicting 
molecular alterations in prostate cancer from whole slide images using 
deep learning’ (Promotoren: prof. dr. Kathleen Marchal – prof. dr. ir. Roel 
Van Holen)

Moleculaire profilering van het tumormateriaal van een patiënt wordt, 
door de toenemende interesse voor gepersonaliseerde geneeskunde, in 
veel kankertypes steeds belangrijker voor prognose en therapieplanning. 
Door de heterogeniteit van tumoren wordt moleculaire profilering echter 
bij veel kankersoorten gecompliceerd en het wordt bovendien om budget-
taire redenen beperkt.

De recente digitalisering van histopathologische glasplaatjes, ook wel  
virtuele microscopie genoemd, biedt een uitzonderlijke kans voor kosten- 
efficiënte analyses van tumoreigenschappen. Deze afbeeldingen zijn 
zonder bijkomende kost verkrijgbaar omdat ze voor diagnostische doel- 
einden in de kliniek worden verkregen. Haar werk focust op (gemetasta-
seerde) prostaatkanker. 

Marija toonde aan dat deep learning modellen verborgen morfologische 
kenmerken kunnen extraheren uit histopathologie-afbeeldingen van pros-
taattumoren die verband houden met moleculaire eigenschappen. Daaruit 
volgt dat zulke modellen potentieel bieden om met lage kost fundamentele 
inzichten te verwerven over de aanwezigheid van tumoreigenschappen en 
bijgevolg ook om prognose te sturen.

Uitschrijving Leo Baekeland- en Jozef Plateauprijs 
2023

STEL JE KANDIDAAT
De Leo Baekeland- en de Jozef Plateauprijs worden uitgeschre-
ven ter bekroning van een masterproef uitgevoerd in 2020, 2021 
of 2022 door een industrieel ingenieur of een burgerlijk ingenieur 
of burgerlijk ingenieur-architect, gediplomeerd aan onze faculteit.

De kandidaten moeten uiterlijk tegen 1 maart 2023 hun werk indie-
nen, volgens de modaliteiten terug te vinden op onze website.

REGLEMENT
Het volledig reglement is beschikbaar op aig.ugent.be.

PRIJS
De prijs bedraagt 1.000 EURO.

ing. Tim Theys  

Master of Science in Industriële wetenschappen: industrieel ont- 
werpen 2021. Huidige job: doctoraatsstudent aan de onderzoeks-
groep imec-mict-ugent.

ir. Marija Pizurica

Master of Science in Computer Science Engineering 2021. Huidige 
job: doctoraatsstudent aan de UGent bij IDLab, onder begeleiding 
van Prof. Kathleen Marchal (momenteel op een 1y research stay in  
Stanford University als BAEF fellow).



AIG-NIEUWS |  oktober 2022  19

DATUM ACTIVITEIT

di 25/10 Update@Campus
Campus Coupure | Auditorium Oehoe

di 15/11 Bijzonder Algemene Vergadering AIG
Plateau | vergaderzaal Simon Stevin | Gent 

di 22/11 Lezing ‘Modellering van klimaatverandering en de 
impact op erfgoed’

vrij 25/11 Reünie voor afstudeerjaren eindigend op 2 en 7 
Mantovani | Oudenaarde

di 29/11 Werkgroep energie: kernenergie in het energieland-
schap van de toekomst 

vr 02/12 Tuupe Tegoare
Bovenzaal Lakenmetershuis | Gent

do 15/12 Bezoek Farys ‘Van brakwater tot drinkwater’ 
Farys | Oostende

woe 07/12 
Worldwide Engineers from Ghent University 

Opgelet! Check geregeld de website voor up-to-date info over de 
activiteiten: aig.ugent.be

AIG KALENDER 2022

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 Historische Kring Gent. Hij werkte 10 jaar aan zijn 
doctoraat over de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent 
en geeft er regematig lezingen over. Zoals vaak zoekt hij zijn ant-
woord 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 liedjeskunste-
naar. Gido brengt ons, samen met 2de gitarist Stef Keyen, een 
greep uit zijn uitgebreide repertoire en hij rijgt zijn nummers 
verhalend aan mekaar in zijn “schuunste Gentsch”.
Naar goede traditie bieden we jullie een tweetal consump-
ties aan voor tijdens de pauze of als afsluiter.

 Vrijdag 2 december 2022 - 19u45.
 Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24  - 9000 Gent
 ¤ 20 (lid) / ¤ 25 (niet lid)

Bijzondere Algemene Vergadering AIG

We nodigen bij deze onze leden uit voor een Bijzondere 
Algemene Vergadering, met als enig agendapunt: goedkeu-
ring van onze nieuwe statuten. 

De aanpassing van de statuten is hoofdzakelijk een gevolg 
van de wettelijke verplichting om over te gaan van een 
beroepsvereniging naar een vzw. Er kan echter maar geldig 
gestemd worden over de nieuwe statuten indien het quorum 
van aanwezigen bereikt wordt (de helft van onze leden +1). 

Indien dit niet gehaald wordt, voorzien wij een tweede voor-
legging ter goedkeuring op onze Jaarlijkse Algemene Verga-
dering van februari 2023. 

De voorgestelde nieuwe statuten zijn consulteerbaar via 
onze website.

 Dinsdag 15 november 2022 - 19u
 Simon Stevin-zaal, Plateaustraat 22 te 9000 Gent

Update@Campus ‘22

Talent management: Het managen van eigen en ander-
mans talenten. Lezing door prof. Bart Wille. 

Binnen heel wat organisaties wordt de bocht genomen van ‘human 
resource management’ naar ‘talent management’. Ook voor indi-
viduele werknemers wordt het plannen en vormgeven van de 
loopbaan steeds vaker voorgesteld als een traject dat met name 
gaat over het inzetten en ontwikkelen van talenten. Maar wat bete-
kent dit nu eigenlijk? Bart Wille, professor Arbeids- en Organisatie-
psychologie aan de Universiteit Gent, beantwoordt deze vraag op 
Update@Campus. Mis het niet! De lezing over dit zeer relevante 
thema wordt gevolgd door een mooie netwerkreceptie.

 Dinsdag 25 oktober 2022 - 19u.
 Campus Coupure - Auditorium Oehoe, Coupure Links 653, 

9000 Gent
 gratis (lid) / ¤ 30 (niet lid)
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