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Beste collega's, beste studenten, 

Je hebt het tweede nummer in handen van Geniaal, het blad voor en door ingenieurs (al dan niet in spe) van 

de K.U.Leuven. 

Eén van de initiatiefnemers van deze gezamenlijke uitgave van VTK, de faculteit en VILv is Patrick Pype geweest

in zijn rol als voorzitter van de VILv. Nu zijn mandaat verstreken is, wil ik hem uit naam van de hele VILv oprecht 

bedanken voor zijn grote inzet die geresulteerd heeft in een aantal belangrijke initiatieven, waaronder dit blad. 

Ook heeft hij belangrijke stappen gezet in de ledenwerving van de VILv en dit in nauwe samenwerking met 

de 'Alumni Lovanienses'. 

In dit blad zal je verder lezen over de VILv-activiteiten zoals ze reeds gepland zijn 

voor het komend werkingsjaar. Centraal staat natuurlijk onze jaarlijkse alumnidag, 

'de dag van de ingenieur', op 4 oktober 2008. Enkele erg interessante activiteiten 

liggen reeds vast, noteer deze dag alvast in uw agenda!

Naar goede gewoonte zullen er ook in 2008-2009 een aantal forumavonden 

georganiseerd worden rond thema's waarbij ingenieurs een sleutelrol spelen. 

Dit jaar zullen de onderwerpen hernieuwbare energie, sociale netwerken en Galileo 

aan bod komen. Deze selectie toont mijns inziens duidelijk aan dat ingenieurs 

geen wereldvreemde activiteiten uitoefenen maar dat ze juist met maatschappelijk 

erg relevante zaken bezig zijn en mee het aanzicht en de toekomst van onze 

maatschappij bepalen. Toch lijkt dit vandaag niet altijd zo gepercipieerd. 

Op 30 mei bericht De Standaard bijvoorbeeld 'Te weinig Vlamingen doen 

hogere studies'. In het artikel staat te lezen dat er ' vooral een tekort is aan wetenschappers, wiskundigen en 

technologen'. Is het niet vreemd dat ingenieurs hier niet in één adem bij vermeld worden?

Last but not least wil ik de kersvers afgestudeerde ingenieurs veel succes wensen bij de start van hun loopbaan. 

Jullie hebben alle troeven in handen om in de uiteenlopende sectoren en bedrijven waar jullie terecht komen 

een succesvolle toekomst uit te bouwen. Hopelijk mogen we je verwelkomen als VILv-lid en kunnen we de banden 

aanhalen op één van onze volgende activiteiten!

Iris De Coster

voorzitter VILv
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ATP-eretekens & eredoctoraat 1

Expo 58: Fernand Mortelmans 2-3

Ingenieursprijzen K VIV 4-5

Docoraten: Pieter Van Steenwegen 6-7

VILv Jaarvergadering 8-9

Forumavond IDTV 10-11

Aankondiging postgraduaat integrale produktontwikkeling 12

Aankondiging forumavonden & Dag van de ir 13

Thermotechnisch instituut 14

Europees geld voor jong geweld 15

Arenbergbrochure 16-17

Column Arnout Van den Bossche 18

Jens Hermans (Jens goin' LOKO) 19

Interview preses (oud & nieuw) 20-21

INHOUD

DOC_NIE_GENIAAL_A4_JUNI08  25-06-2008  11:52  Pagina 2



De K.U.Leuven reikte op 14 mei 2008 een doctoraat honoris
causa uit aan Claude Mandil, voormalig directeur van het
Internationaal Energieagentschap (IEA). Met dit eredoctoraat
erkent en bekroont de Groep Wetenschap & Technologie van
de Leuvense universiteit de belangrijke rol van het IEA en 
het werk van Claude Mandil in het bijzonder. 

Ingenieur Claude Mandil kreeg zijn opleiding aan de prestigieuze
Franse instellingen Ecole Polytechnique en Ecole des Mines. 
Hij was Executive Director van het IEA van februari 2003 tot
september 2007. In die periode is hij erin geslaagd om het IEA
wereldwijd te laten erkennen als dé referentie-instelling op 
het vlak van energie. Het IEA is vandaag de energiedenktank
van de G8. De K.U.Leuven wil Mandil en de leden van het IEA
eren voor hun globale visie, ook buiten de grenzen van 
de OESO-landen, en voor hun aandacht voor alle mogelijke
energiebronnen en -technologieën. 

Het IEA erkent ook het belang van wetenschap en technologie
bij het zoeken naar oplossingen voor de energieproblematiek 
in de toekomst, en dat is voor de Groep Wetenschap &
Technologie cruciaal. De K.U.Leuven blijft haar wetenschappers
stimuleren om gefundeerde bijdragen te leveren aan een van 
de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw.

De uitreiking van het eredoctoraat was meteen het startsein
voor een energie-tweedaagse aan de K.U.Leuven. 
De universiteit vierde dan ook het tienjarig bestaan van
haar Energie-Instituut.

Meer informatie op http://set.kuleuven.be

Eredoctoraat voor Claude
Mandil, voormalig directeur
van het Internationaal
Energieagentschap

Op dinsdag 18 maart werden acht leden van het administratief
en technisch personeel (ATP) uitgenodigd in de Salons van 
het Arenbergkasteel voor de plechtige overhandiging van 
de burgerlijke eretekens voor hun jarenlange trouwe dienst bij
de K.U.Leuven.

35 dienstjaren
- Frieda Decoster (werktuigkunde)
- Martin Feyaerts (elektrotechniek)
- Imelda Uyttebroeck (burgerlijke bouwkunde)
- Jos Veeckmans (werktuigkunde)

25 dienstjaren
- Rudi Casteels (elektrotechniek)
- Jan Maes (elektrotechniek)
- Jean-Pierre Merckx (werktuigkunde
- Mieke Van Audenhoven (MTM)

Bedankt voor 
de trouwe dienst!

1

Van links naar rechts: Jean-Pierre Merckx, 
Jos Veeckmans, Jan Maes, Mieke Van Audenhoven,
Martin Feyaerts, Rudi Casteels
Imelda Uyttebroeck en Frieda Decoster waren 
verontschuldigd. 

Lieve Helsen, Claude Mandil, William D'haeseleer, 
Marc Vervenne, Karen Maex
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“We leefden toen in een zeer interessante
en boeiende periode” dixit Fernand Mortelmans

Expo 58 – 2008

“Ik ben in 1926 geboren, heb Latijn-Grieks gevolgd aan het Sint-
Jan Berghmanscollege in Antwerpen en ingenieursstudies aan 
de universiteit in Gent. Na mijn legerdienst (2 jaar)  ben ik getrouwd
en beginnen werken bij het studiebureau Constructor. Het eerste
wat ik daar te berekenen kreeg, was een schaal, en daar ben ik 
mij verder in gaan specialiseren. Zo kreeg ik de gelegenheid om
een aantal schaalconstructies voor de Haven van Antwerpen te
berekenen. En dan kwam de Expositie. 
In ‘56-’57 begon men met de voorbereidingen. Een architect –
cliënt van Constructor - had de opdracht gekregen om het UNO-
paviljoen te ontwerpen. Mij werd gevraagd om de betonconstructie
(een driedimensionale schaal) van dat paviljoen te berekenen. 
Pasklare berekeningen kon ik niet zo direct vinden en ik heb dan
maar zelf een theorie opgesteld. Die is nadien als bijdrage verschenen
in de ‘Annales des travaux publics de Belgique’ (Tijdschrift der
openbare werken van België).”
“Stel je een voetbal voor en je snijdt die bijvoorbeeld half door
zodat je één half bolletje op tafel kunt leggen met de holle kant
naar de tafel. In het snijvlak met de tafel wordt een cirkel gevormd,
waarin een gelijkzijdige veelhoek – bijvoorbeeld een zeshoek - 
kan getekend worden. Door elke zijde wordt een verticaal vlak 
aangebracht, dat de halve bol snijdt. In elk verticaal vlak tekent 
zich die snijlijn af als een boog. De halve bol is nu door de vertikale
vlakken open gesneden; het dak steunt nu via de bogen in zes
punten op de tafel. In de praktijk worden de zes bogen de aslijnen
van zes gebogen randbalken. Door het feit dat het dak een in twee
richtingen gekromde schaal is, kun je zo enorm grote overspanningen
realiseren. Op de tekening zie je de afmetingen: 15 meter hoog 
om 50 meter te overspannen. De bogen waren 7 meter hoog. 
Het oorspronkelijke idee was dat het paviljoen met die koepel zou
blijven staan, net zoals het atomium. Maar om de een of andere
reden is dat achteraf niet gebeurd.”

De Oostendse roeiclub, Koninklijke Roei- en Nautische Sport
Oostende, heeft na de Expo een deel van het UNO-paviljoen
gekocht om het tot een nieuw clubhuis te verbouwen. 
Zie www.krnso.be/Krnso/historiek.htm

“Het is wel fijn om al dat moois van ’58 nog eens terug te zien 
op tv: het mooie project van Philips, het paviljoen van Frankrijk met
die grote overspanning in staal, het Russisch paviljoen, enz... 
Er waren een aantal heel mooie dingen, die helaas nu niet meer
bestaan.” 

De beruchte ‘pijl van de burgerlijke bouwkunde’ zult u zich
ook wel herinneren. 
“Jazeker. Een zeer mooie en indrukwekkende constructie, bere-
kend door professor Paduart van de universiteit van Brussel. 
Het was als een uitdaging om te zien hoever men toen met beton
kon gaan! Helaas is de pijl afgebroken - gedynamiteerd. (nvdr: in
1970, om plaats te maken voor de Trade Markt.)
Als je er één poot onderuit neemt (dynamiteert), dan stort het
geheel in als een kaartenhuisje. Zowel de pijl als de koepel van 
het UNO-paviljoen waren zeer kostelijk qua bekisting. .”

En moest u de bouwwerken ook regelmatig controleren? 
“Inderdaad. Het was interessant om, als jonge ingenieur dan toch,
mee te kunnen spelen.” (glimlacht).

Kwamen er dan toch nog soms problemen naar voren? 
“Gelukkig niet, de constructie heeft zich goed gedragen. 
We hadden de koepel geleerd dat ie zijn manieren moest 
houden (lacht) en dat heeft ie ook gedaan.”

Bent u na de opening ook gaan kijken naar de Expo ? 
“Ik ben er een paar keer geweest..... maar ja, ik had heel die Expo
zien gebouwd worden. Als het dan af was, interesseerde het me
minder: de gebouwen waren allemaal ‘aangekleed’ en dan zie je
minder van de constructie.
Ik was wel overdonderd door al wat er binnen in de gebouwen te
zien was. Maar door het vele volk dat er rondliep zag je eigenlijk
niet zo veel. Ik herinner me nog wel dat ik binnen in de Spoetnik
gekeken heb en dat er zo weinig plaats in was. Ik zou het er niet
lang uithouden daar binnen!”

Heeft deze opdracht voor Expo 58 u vooruitgeholpen in 
uw carrière?
“Mijn interesse in ‘speciale constructies’ is erdoor aangescherpt 
en het heeft me gestimuleerd in vormgeving en creativiteit. 
Als kind droomde ik ervan om machinist te worden op een stoom-
trein, maar tijdens mijn studies Latijn-Grieks volgde ik pianoles en
maakte kennis met de prachtige werken van Bach, Mozart en
Beethoven. Mijn kinderdroom veranderde in muziek. Ik wou verder
studeren en een loopbaan uitbouwen in de muziek. Dat was mijn
échte droom geworden: componeren, recitals geven,... Maar dat
mocht niet van thuis, ik moest eerst iets ‘serieus’ doen. En dan
ben ik maar ingenieur geworden, met in het achterhoofd ‘de
muziek is voor later’. 
Na ongeveer negen jaar bij Constructor gewerkt te hebben, heb ik
mijn eigen studiebureau opgericht in Mechelen. Naast routinebere-
keningen van appartementen en dergelijke heb ik ook een aantal
interessantere dingen berekend. Bv. dichtbij de rozentuin in het
park in Mechelen, staat een ‘schaaltje – met omgekeerde koepel -’
van zo’n tien meter diameter, verder nog een aantal bruggen.
Enkele projecten waar ik bijzonder tevreden over ben, zijn: 
de watertoren in Walem (55m hoog), de antenne- en watertoren 
in Mechelen (143,1 m hoog) en de Nekkerhal in Mechelen  met

De zomer van 1958 spreekt tot de verbeelding of roept mooie herinneringen op dankzij de Wereldtentoonstelling in Brussel.
Burgerlijk Bouwkundig ingenieur en emeritus professor van de K.U.Leuven Fernand Mortelmans heeft toen de berekeningen
gemaakt van het koepelvormig dak van het UNO-paviljoen, dat op het Plein van de Mondiale Samenwerking stond. Een gesprek
met een bevlogen ingenieur-componist.

uit het ‘Tijdschrift der openbare werken 
van België’, nr. 3 – 1959
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haar binnenoppervlakte van 60 x 300 m2 en de vrije overspanning
van de bogen van 70 m.” In 1969 ben ik dan tot professor
benoemd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen 
(nu Ingenieurswetenschappen) van de K.U.Leuven.” 

“Dat waren echt mooie projecten, waar ik het meest
van genoten heb. Bijna zoveel als van de muziek. 
Al tijdens mijn studies heb ik een aantal stukjes
geschreven voor piano. Later werden dat sonates,
preludia en fuga’s, enzovoort…
En op een bepaald ogenblik – ik was toen professor
aan de K.U.Leuven – werd de viering van 125 jaar
toegepaste wetenschappen voorbereid (zie ook
het boek ‘1864-1989, 125 jaar ingenieursopleiding
te Leuven’, van Herwig Van Hove, nvdr.). 
Zonder verder nadenken heb ik voorgesteld een
‘mis voor soli, koor en orkest te schrijven’ (lacht). 
Bij de uitvoering kon ik bijna niet geloven dat ik dit
gecomponeerd had! Ik ben blijven componeren:
kerstcantate, symfonie, pianoconcerto, klarinet-
concerto, vioolconcerto, enz....
In 1990 is mijn eerste vrouw gestorven. Van toen
dateren de eerste schetsen van mijn groots opge-
vat requiem (afgewerkt in 2006), dat wordt uitge-
voerd op 7 november 2008 in Bonheiden en op 8 november in
Hofstade... En zo krijgt mijn jeugddroom toch nog vorm.”

Als er nu, in 2008, hier een Expo zou zijn, hoe zou een paviljoen
er volgens u (moeten) uitzien om de tijdsgeest van vandaag
weer te geven? 
“Dat is een moeilijke vraag: ik kan niet in een glazen bol kijken,
maar of er in België nog voldoende geld kan gevonden worden
voor een wereldtentoonstelling is op zijn minst gezegd twijfelachtig.
Ik zou dan denken aan de Expo in Portugal, en aan het station 
in Luik van Calatrava, een interessant architect, die Calatrava, 
maar hij maakt het zo moeilijk.. en eigenlijk economisch niet 
verantwoord, maar het oogt mooi.”

“Of misschiern ook het Olympisch stadion in Peking, dat ‘nest’. 
Of het mooi is... ik zou het eerst moeten zien om daarover te 
kunnen oordelen,... en dan zou dat toch nog maar een subjectieve
indruk opleveren. 
Ter informatie nog dit: Professor Magnel (specialist in gewapend
beton, nvdr) van de universiteit Gent zou voor de Expo 58 ook 
een project -een zeer hoge toren- hebben voorgesteld. 
Naar verluidt zou er een concurrentie staal versus beton in 
het voordeel van staal geweest zijn. Hoe dan ook vind ik dat 
België fier mag zijn op zijn atomium; het is eigenlijk een monument.” 

Is er in die 50 jaar veel veranderd in de bouwkunde ? 

“Qua materiaal en qua berekeningen heel zeker. Toen ik in Leuven
lesgaf stond de breukberekening (betergezegd: berekening volgens
de grenstoestanden) nog in zijn kinderschoenen. Nu staat de theorie
nagenoeg op punt en zijn (of worden) de normen aangepast. 
Toen ik in 1990 met pensioen ging, heeft mijn assistente dr.ir. Lucie
Vandewalle, geboren in het Expo-jaar trouwens, en nu hoofd-
docent, mijn colleges beton overgenomen en de berekeningen 
volgens de grenstoestanden in haar colleges opgenomen. 
In dat jaar (1990) is mijn vrouw gestorven, en vijf jaar later is 
Lucie mijn wettige echtgenote geworden.

Nog een belangrijke evolutie in de bouwkunde is de opmars 
van de computer bij het maken van lange berekeningen. Ook voor
betonberekeningen is de computer een machtig instrument geworden.
In de tijd van de Expo ging dat allemaal met de hand: 
met het ‘moleke’ draaien, of met de rekenlat. De hele evolutie 
van de berekeningen met computer en wat dat mogelijk heeft
gemaakt, is nog niet oud. De verdere evolutie is nog onvoorstelbaar.
Ook als materiaal heeft beton een grote evolutie doorgemaakt:
hogere sterkte, het gebruik van staalvezels in de betonspecie, 
zelfverdichtend beton, enz....

De K.U.Leuven mag fier zijn dat ze op
dat gebied mee aan de wereldtop staat. 

We leven eigenlijk ook nu in een zeer boeiende
periode, weliswaar anders dan in 1958.

Spijtig dat er zo weinig interesse bij de afge-
studeerden bestaat voor onderzoek, meer bepaald
in de bouwkunde. De privésector snoept onze afgestudeerden 
af door hogere lonen en extra-legale voordelen aan te bieden. 
Als de universiteiten zich daar niet over gaan bezinnen, wordt 
de toestand van de kleinere maar dynamische groepen zoals
bouwkunde haast onhoudbaar.”

Jelle De Borger

Het UNO-paviljoen op de website van Cor van Haasteren

De pijl van de burgerlijke
bouwkunde

Nekkerhal Mechelen

TGV-station Luik-Guillemins, 
ontwerp van Santiago Calatrava, 

Spaans ingenieur-architect

De Universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven wil de Expo 58
herdenken met materiaal uit de eigen collecties: prenten, 
boeken, affiches, maquettes. Op deze tentoonstelling ook werk
van de Nederlandse kunstenaar Cor van Haasteren. Hij zal 
tentoonstellen met schaalmodellen van paviljoenen die voor
Expo 58 gebouwd werden. De tentoonstelling opent op 24 juli
en wordt op 19 oktober –zoals de echte Expo in 1958 – 
afgesloten met een evenement. 

Interessante links: 
• www.expo58.eu: projectsite van viering 50 jaar Expo
• www.brussels-expo58.be : de Brusselse website ter ere 

van de 50e verjaardag van de wereldtentoonstelling, 
met aankondigingen van evenementen, foto’s én filmpjes

• www.anno-expo.eu: evenementen in Mechelen in 
het teken van de Expo

• http://expojaren.canvas.be
• www.cedesign.biz: website van de Nederlandse kunstenaar

Cor van Haasteren die in de Leuvense
Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling houdt 
(zie hierboven), over Expo 58 – architectuur en modernisme 
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Ingenieurstudenten K.U.Leuven en  hu
communicatie OK, maatschappelijke re

Katrien Baeck & Leen Lenaerts: 
'Geautomatiseerd ontwerp van 
een patiëntspecifiek implantaat
voor schedeldakreconstructies -
Op zoek naar het ontbrekende 
puzzelstuk.'

“Schedeldefecten zijn een vaak voorkomend probleem; zij kunnen
ontstaan door bijvoorbeeld een tumor of een trauma. Om patiënten

met grote schedeldefecten te kunnen 
helpen, wensen artsen een implantaat 
dat perfect in het defect past en de 
oorspronkelijke vorm van de schedel
reconstrueert. Ingenieurs kunnen een
efficiënte methode zoeken die snel en
automatisch het defect kan detecteren,
kan schatten hoe de onbeschadigde
schedel eruit zag en met deze informatie
een implantaat kan opbouwen. 

Voor onze thesis hebben 
wij een methode ontwikkeld
die op een snelle manier een
schedelimplantaat ontwerpt
op maat van de patiënt. Vooral
het automatische en snelle
ontwerp van een defectvullend
implantaat voor grote bilaterale
defecten is hierbij vernieuwend.
De vormgeving van dit type
implantaten gebeurde tot nu 
toe namelijk volledig manueel.
Met de ontwikkelde ontwerp-
procedure kunnen zowel grote
als kleine schedeldefecten 

gereconstrueerd worden met een implantaat dat voldoende
krachtbestendig is en qua vorm goed aansluit bij de oorspronkelijke
vorm van de schedel. In de loop van dit onderzoek werd 
de ontwikkelde methode voor het ontwerp van een defectvullend
implantaat toegepast in de klinische praktijk dankzij Prof. Dr. F. Van
Calenbergh, UZ Gasthuisberg, Leuven. Momenteel worden er
meerdere implantaten ontworpen en geproduceerd om nog meer
patiënten te helpen.
Wie zijn wij? Wij studeerden in 2007 af aan de K.U.Leuven 
als Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur, 
richting Mechanica. Wij doctoreren nu allebei aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen, afdeling Biomechanica en Grafisch
Ontwerp, maar zetten daarbij ons thesiswerk niet verder. 
Katrien werkt binnen het fietsvalhelmproject aan het doctoraats-
proefschrift 'Biomechanische modellering van hoofdimpacten'. 
Het doctoraat van Leen handelt over de patiëntspecifieke 
beeldgebaseerde analyse van botkwaliteit.”

Bart Saerens & 
Jeroen Vandersteen: 
'Minimalisatie van het brandstof-
verbruik van een benzinemotor
door optimale gasklepsturing'

Over Jeroen Vandersteen kon je in 
het vorige nummer van GeniaaL al lezen
hoe hij zijn eerste maanden bij NASA
Ames in Californië beleeft. Zijn collega
Bart Saerens heeft zich laten inspireren
door hun gezamenlijke eindwerk voor
zijn huidige doctoraat bij het departe-
ment werktuigkunde van 
de K.U.Leuven: 
“Sinds juli vorig hangt er
een gouden plak aan
mijn deur: "burgerlijk
werktuigkundig inge-
nieur". In het dagelijkse
leven vertoef ik ergens
in de wazige zone 
tussen werkmens en
student: de doctoraat-
student-zone. Tijdens
mijn thesisonderzoek,
dat ik samen deed met
Jeroen Vandersteen,
kreeg ik de smaak van
het wetenschappelijk onderzoek en het zelfstandige werken te
pakken. De keuze om te doctoreren was dan ook snel gemaakt.
Sindsdien heb ik nog geen halve seconde spijt gehad van die
beslissing. Als men mij vraagt waar mijn onderzoek eigenlijk over
gaat, antwoord ik altijd: "iets met auto's". Specifieker wordt dat:
"optimaliserende modelgebaseerde predictieve controle van
voertuigaandrijfsystemen". Het idee is om een geavanceerde
regeltechniek te gebruiken om, zonder aanpassingen aan de
motor of de rest van de aandrijflijn, een auto minder brandstof 
te laten verbruiken. Met behulp van informatie van de omgeving
(sensoren en GPS) en uitgaande van de wens van de bestuurder
(pedalen), worden de motor en de versnellingsbak optimaal 
aangestuurd. Ik hoop, binnen een jaar of 4, zo'n systeem opera-
tioneel te hebben op onze motortestbank, met software die 
een verkeersomgeving simuleert. De eerste resultaten zijn 
bevredigend, maar er is nog enorm veel werk aan de winkel. 
In tegenstelling tot de meeste ingenieurs, geloof ik niet dat 
we enkel met technologie het milieuprobleem kunnen oplossen.
Er is een grote mentaliteitswijziging nodig. Eéntje die er bijvoor-
beeld voor zorgt dat we niet voor elke verplaatsing de auto
nemen. Als we dan toch met de auto rijden, probeer ik ervoor 
te zorgen dat dat in de toekomst wat zuiniger kan.

44

De Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging K VIV bekroont elk jaar de beste eindwerken - tegenwoordig zijn dat masterproeven
- van pas afgestudeerde burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs. De nadruk ligt op de communicatievaardigheid van 
de auteurs en de maatschappelijke relevantie van hun masterproeven. De finale vond dit jaar plaats op 20 maart aan 
de Vrije Universiteit Brussel. 4 van de 7 masterproeven die de finale haalden, zijn aan de Leuvense Faculteit
Ingenieurswetenschappen gemaakt. 
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n  hun masterproeven: 
ke relevantie OK

Mieke Deurinck & Wout Parys : 
'Isoleren: minder energie of meer
comfort ?' - 'Het rebound effect'

“Wij zijn beiden in 2007 afgestudeerd als burgerlijk bouwkundig
ingenieur, optie gebouwtentechniek. Het onderzoeksthema
van onze thesis sprak ons zodanig aan, dat we actief 
wilden blijven in het domein van het rationeel energie-
verbruik in gebouwen en vooral in de vermindering van 
dit energieverbruik. Niet onlogisch dus dat Wout nu docto-
reert op de afdeling Bouwfysica van de KULeuven, met als
onderzoeksthema een multidimensionele optimalisatie van
kantoorgebouwen en dat Mieke eveneens op de afdeling
Bouwfysica werkt, maar dan als wetenschappelijk mede-
werker. 

Onze thesis gaat over een zeer belangrijk, maar al te vaak
vergeten fenomeen in de energiebesparingswereld, zijnde 
het rebound effect. Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe
minder energie er nodig is om het binnen behaaglijk warm te
maken en dus hoe goedkoper het verwarmen kan gebeuren. 
De gemiddelde bewoner zal van die goedkopere verwarming
(vaak onbewust) gebruik maken om méér te verwarmen: meer
kamers, hogere insteltemperatuur, … Door de gestegen vraag
wordt de energiebesparing na het plaatsen van isolatie natuurlijk
heel wat kleiner dan verwacht en is het rebound effect een feit.
In ons eindwerk hebben we zowel het bovenstaande economische
aspect van het rebound effect bekeken, maar zijn we ook dieper
ingegaan op de fysische aspecten. Ons onderzoek toonde via
gebouwsimulatie aan dat na een isolatie-ingreep de temperatuur
in de onverwarmde ruimtes stijgt en dat de afkoeling van 
de woning minder snel gebeurt -beide onder gelijk blijvend 
verwarmingspatroon. Dit leidt ongewild tot een stijging van 
de gebouwgemiddelde binnentemperatuur met als gevolg 

een energiebesparing die kleiner is 
dan verwacht. Een fysisch rebound
effect dat bij berekeningen nooit in
rekening gebracht wordt...

Moeten we dan maar met zijn allen
stoppen met isoleren? Neen, uiteraard
niet. Isoleren is en blijft nog steeds één

van de nuttigste manieren om
goedkoop energie te besparen.
Probleem is dat bij het ramen van
het residentieel energieverbruik
praktisch nooit rekening gehouden
wordt met een eventueel rebound
effect. Toch is het inrekenen 
van het rebound effect de enige
manier om onderbouwde en
haalbare doelen te stellen aan 
de vermindering van de CO2-
emissie in de residentiële sector.”

Roel Maes: 
'Sleutelextractie van een silicon-
PUF op FPGA' of 'Vingerafdrukken
van chips'

“Bedrijven verliezen jaarlijks meer dan 
200 miljard euro aan inkomsten door
namaak. Bovendien zijn nagemaakte
goederen vaak van slechte kwaliteit. 
Dit leidt tot imagoschade voor de fabri-
kant en kan zelfs gevaarlijk zijn voor 
de consument, denk bijvoorbeeld aan
nagemaakte medicijnen. Met zeer 
kleine draadloze chips, zogenaamde
RFID-tags, kunnen fabrikanten hun
waardevolle producten beveiligen
tegen namaak. Door zo'n tag in het
product te integreren, kun je met 
een scanner nagaan of het product

authentiek is, op voorwaarde natuurlijk dat de tags zelf niet 
kopieerbaar zijn. En dat kan door gebruik te maken van de chip-
biometrie. Het herkennen van personen op basis van hun bio-
metrie, zoals hun vingerafdrukken of irisstructuur, is tegenwoordig
niet meer uitzonderlijk en is mogelijk omdat de opgemeten
eigenschappen van nature uniek zijn. We kunnen chips op 
een gelijkaardige manier identificeren. Gelijk geproduceerde chips
zijn in theorie fysisch identiek, maar in de praktijk blijken ze 
eveneens unieke eigenschappen te bezitten. Oncontroleerbare
productievariaties veroorzaken steeds een willekeurige afwijking
die uniek is voor één bepaalde chip uit de populatie en die
bovendien onkloonbaar is. Zelfs de chipfabrikant zal dus onmo-
gelijk een tweede chip kunnen maken met exact dezelfde afwijking.
Dit biedt een aantal nuttige voordelen, onder meer in de strijd
tegen namaak, om het kopiëren van chips te verhinderen.
Het doctoraatsonderzoek dat ik nu voer bestaat voornamelijk 
uit het ontwikkelen van schakelingen die de chipvingerafdruk
kunnen opmeten. Dit gebeurt in samenwerking met Philips
Intrinsic ID, één van de eerste bedrijfjes die deze techniek proberen
te commercialiseren. Veel mogelijkheden, zowel wat betreft imple-
mentatie als toepassingen, liggen echter nog open voor onder-
zoek. Ik hoop daarom ook dat mijn resultaten kunnen bijdragen 
tot de verdere ontwikkeling van deze veelbelovende technologie.”

5

1e prijs: KATRIEN BAECK & LEEN LENAERTS, 
met "Het ontbrekende puzzelstuk"
2e prijs: BART DE GUSSEME, met "Biologische 
verwijdering van sulfide"
3e prijs: BART SAERENS & JEROEN VANDERSTEEN, 
met "Brandstof besparen met intelligente software"

Overige laureaten (in alfabetische volgorde):
• Mieke Deurinck & Wout Parys, met “Isoleren, 

minder energie of meer comfort?”
• Roel Maes, met “Veiligheid uit de 'biometrie' van chips”
• Tom Rimaux, met “Startersculturen: broodnodig!”
• Jeroen Vandecasteele, met “Lichaamseigen eiwitten sugge-

reren nieuwe therapie voor behandeling van hartinfarcten”
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GENIAAL, die ingenieurs

Een betere dienst-
regeling voor 
de Belgische 
spoorwegen.

Operationeel onderzoek
bewijst zijn nut voor 
het openbaar vervoer 
en toerisme.

Allerhande complexe beslissingen kunnen
vergemakkelijkt worden door optimali-
satietechnieken uit het “operationeel
onderzoek” toe te passen in de praktijk.
Het eerste onderwerp dat hier aan 
bod komt is een dienstregeling voor 
de spoorwegen die meer klantgericht
is, het tweede de automatische selectie
van de aantrekkelijkste attracties door
een draagbare “gepersonaliseerde
elektronische toeristengids”. 

De dienstregeling van de spoorwegen
kan klantvriendelijker worden door

aansluitingen beter te plannen en het
aantal gemiste aansluitingen en treinen
die te laat aankomen te verminderen.
Tijdens de piekuren hebben veel treinen
systematisch enkele minuten vertraging
doordat er veel reizigers op- en afstappen.
Om te vermijden dat passagiers door
deze vertraging te laat aankomen of
hun aansluiting missen, kunnen tijds-
buffers toegevoegd worden aan de
dienstregeling. Deze buffer geeft een
trein meer “tijd” om op tijd aan te komen.
Uit meetgegevens blijkt dat de kans op
een bepaalde vertraging exponentieel

66

Soms heb je een ingenieur nodig om een oplossing te bedenken voor een dagelijks probleem. Heel wat
doctorandi breken zich het hoofd over dergelijke oplossingen (op dit moment telt onze faculteit bijna
770 doctorandi). Kan kunst de wereld redden? Ik weet het niet. Kan een ingenieur ervoor zorgen dat 
ik minder vaak de trein mis? Zeker wel.  GeniaaL, niet? We zijn het aan onze titel verplicht om 
het in dit blad ook te hebben over het doctoraatsonderzoek aan de K.U.Leuven, en we beginnen 
met dat van Pieter Vansteenwegen.

Pieter Vansteenwegen doctoreerde aan het Centrum voor Industrieel Beleid.  Zijn doctoraat getiteld “Planning in tourism and public
transportation - Attraction selection by means of a personalised electronic tourist guide and train transfer scheduling” verdedigde
hij op 20 mei. Mede door de treinstaking van die dag kreeg het doctoraat van Pieter veel belangstelling van de Vlaamse pers.  
De NMBS heeft ondertussen Pieter gevraagd om een kopie van zijn thesis.  Pieter is van plan nog even aan de K.U.Leuven te 
blijven en heeft een postdoctoraal mandaat aangevraagd bij het FWO.

Kurt Driessens
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verdeeld is. Op basis van deze kans-
verdeling is het mogelijk te bepalen,
per aansluiting, hoe lang alle passa-
giers samen moeten wachten wanneer
een bepaalde buffer toegevoegd zou
worden. Wanneer een te kleine buffer
wordt toegevoegd zullen bijvoorbeeld
veel overstappende passagiers hun
aansluiting missen en lang moeten
wachten op een volgende trein.
Wanneer een te grote buffer wordt 
toegevoegd zullen de passagiers die in
de trein blijven zitten onnodig moeten
wachten in de trein. De ideale buffer
voor een bepaalde aansluiting is bijge-
volg de buffer waarvoor het gemiddelde
wachten door alle passagiers samen
minimaal is.
Het is echter niet mogelijk om voor
elke overstap de ideale buffertijd
gewoon toe te voegen aan de huidige
dienstregeling. Aan de hand van “line-
air programmeren” wordt een volledig
nieuwe dienstregeling opgesteld die
deze buffers zo goed mogelijk tracht 
te benaderen, die alle aansluitingen zo
goed mogelijk plant en die onnodige
stoptijden in de stations vermijdt. 
De dienstregeling moet uiteraard ook
aan heel wat andere eisen voldoen,
zoals periodiciteit en minimale rij- en
stoptijden. 
Deze nieuwe dienstregeling werd
geëvalueerd aan de hand van een
simulatie. Hieruit blijkt dat deze dienst-
regeling voor het volledige Belgische
“InterCity”-netwerk het gemiddelde
wachten en te laat aankomen van 
passagiers met 40 procent vermindert,
de stiptheid verhoogt, waar nodig 
de aansluitingstijden verkleint en het
percentage gemiste aansluitingen 
doet dalen van 9 naar 3 procent. 
De ontwikkelde techniek is bruikbaar 
in de praktijk in België en is bovendien
gemakkelijk aanpasbaar voor andere
treinnetwerken.

Soortgelijke technieken uit het operati-
oneel onderzoek kunnen ook toegepast
worden op de automatische selectie
van de interessantste bezienswaardig-
heden in een stad of regio door 
een draagbare gePersonaliseerde
Elektronische Toeristengids (PET).
Toeristen die een stad of regio bezoeken
kunnen onmogelijk alles bezoeken wat
hen interesseert. Een planning maken

om in de beschikbare tijd de meest
interessante bezienswaardigheden 
te bezoeken is voor veel mensen een
moeilijke opgave. Het is duidelijk dat
veel toeristen de hulp van een PET
zouden kunnen gebruiken wanneer 
de PET beschikt over algoritmen om
een trip op maat te kunnen voorstellen
aan de gebruiker. Hierbij wordt veron-
dersteld dat de persoonlijke interesse
van een toerist voor iedere beziens-
waardigheid zodanig wordt bepaald
dat het zinvol is om deze interesses 
op te tellen om de totale waarde van
een trip te bekomen.
De snelste methoden die dit soort
planningsproblemen optimaal oplossen
hebben op dit moment gemiddeld vijf
minuten nodig. Het is voor deze praktische
toepassing echter belangrijk dat in slechts
enkele seconden een oplossing met
een hoge kwaliteit gevonden wordt. 
De oplossingsmethoden die hiervoor
gebruikt worden zijn “metaheuristieken”.
De specifieke implementatie van een
metaheuristiek bepaalt uiteindelijk 
de kwaliteit van de oplossing en 
de snelheid waarmee die oplossing
bereikt wordt.
Om de meest interessante combinatie
van bezienswaardigheden te vinden
worden automatisch steeds nieuwe
combinaties gegenereerd door kleine
wijzigingen aan te brengen aan eerder
gevonden combinaties. Zo is er niet
alleen een procedure ontwikkeld die
ogenblikkelijk kan evalueren of er nog
een extra bezoek kan tussengevoegd
worden, maar ook een procedure die
steeds een ander deel van de oplossing
zal verwijderen om eventueel andere
bezoeken mogelijk te maken. Beide
procedures worden volgens het principe
van “Iterated Local Search” samen-
gevoegd. Al de nieuwe mogelijke trips
die zo ontstaan tijdens het zoekproces
worden razendsnel met elkaar vergeleken
om de beste combinatie te selecteren
als trip voor de toerist. 
Dit algoritme heeft gemiddeld maar 
1 seconde nodig om voor realistische
problemen een oplossing te vinden 
die amper 2% minder scoort dan 
de optimale oplossing. Dat betekent 
in de praktijk dat de “totale waarde”
van een trip, gevonden door deze
metaheuristiek, gemiddeld slechts 2%
lager is dan de maximale “waarde” 

die verzameld zou kunnen worden. 
De praktische toepassing van deze
algoritmen in een planningssysteem
voor wandelingen in Gent heeft haar
succes al bewezen. Momenteel wordt
gewerkt aan een “citytrip planner” 
voor Leuven.

Pieter Vansteenwegen

Andere recente doctoraten van de
faculteit Ingenieurswetenschappen:

• Kristof Verhulst: Influence of
Component Viscoelasticity on 
the Droplet Dynamics in
Immiscible Polymer Blends 
(De invloed van component 
viscoelasticiteit op de druppel-
dynamica in onmengbare polymere
blends) 5 juni 2008 (Chemische
Ingenieurstechnieken)

• Andrea Blankenstein: Dynamic
Registration and High Speed
Visual Servoing in Robot-
Assisted Surgery (Dynamische
registratie en visuele servore-
geling bij hoge snelheid in robot
ondersteunde chirurgie) 11 juni
2008 (Werktuigkunde)

• Hendrik Dekkers: Study and
Optimization of Dry Process
Technologies for Thin Crystalline
Silicon Solar Cell Manufacturing
(Studie en optimalisatie van
droge procestechnieken bij 
de vervaardiging van dunne 
kristallijne silicium zonnecellen)
19 juni 2008 (Elektrotechniek)

• Daan Fierens: Learning Directed
Probabilistic Logical Models from
Relational Data (Het leren van
gerichte probabilistisch-logische
modellen uit relationele gegevens)
1 juli 2008 (Computerweten-
schappen)

Meer informatie over de doctoraten
bij ingenieurswetenschappen:
www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/
en doorklikken op Faculteit
Ingenieurswetenschappen.
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Activiteitenverslag 
en planning

Het eerste punt van het activiteitenverslag
ging over de gesprekken aangaande 
de samenwerking tussen VILv en KVIV.
De (gekende) aanleiding is de sterke
ledenafkalving van de laatste jaren,
waarbij gepaste maatregelen nodig zijn
om het tij te keren. Vandaag zijn nog
bijna 100% van de afgestudeerden van
1950 lid van de K VIV, en geen 20% 
van de afgestudeerden van de jongste
drie jaar. Dit is een structureel probleem.
Binnen deze discussie wat VILv en 
K VIV hieraan kunnen doen, valt ook 
het herbekijken van het 'protocol van
samenwerking' tussen K VIV en de
schoolverenigingen (GSV). Hierbij blijken
niet alle schoolverenigingen op eenzelfde
lijn te staan. Een eerste resultaat hiervan
is geweest dat - met het akkoord van
de K VIV - VILv nu ook alumnileden zal
werven (wat andere GSV's vroeger al
tersluiks deden). Afgestudeerden die 
al langer dan 2 jaar geen lid meer zijn,
krijgen een alternatief: ze kunnen alumni-
lid (dus zonder KVIV-lidmaatschap) worden
voor 25 euro. Ook mensen die aan 
de “dag van de ingenieur” deelnemen
en geen KVIV-lid zijn betalen het alumni-
lidgeld van één jaar als meerprijs. Door
de ingenieurs hiermee te motiveren om
eerst VILv-lid te worden, hoopt men 
dat ze later ook weer K VIV-lid worden.
Er is een eerste campagne gelanceerd
in 2007 en die heeft meer dan 500
leden opgeleverd, waardoor het leden-
aantal in 2007 groter is dan in 2006. 

Op dit punt was er een interventie van
een VILv-lid dat vond dat dergelijke
beslissingen via een afzonderlijke enquête
of op een speciale jaarvergadering zouden
moeten besproken en beslist worden.
Hij noemde het verschijnen van het artikel
over prof. Oosterlinck als 500ste nieuw
VILv-lid (zie Geniaal nr. 1) het lanceren
van een defacto concurrentie tegen
KVIV (“dezelfde voordelen, nu slechts
voor 250 euro”). Hij noemde dit een

beslissing genomen door enkelingen.
Het antwoord van de raad van bestuur
was dat deze beslissing is genomen
door de hele raad van bestuur (en als
het artikel anders zou doen vermoeden,
is hier een communicatiefout in geslopen).
Hierbij werd tevens opgemerkt dat voor
de jaarwerking - ledenwerving is daar
een onderdeel van -  een raad van bestuur
wordt verkozen op de jaarvergadering.
Er werd tevens opgemerkt dat verleden
jaar dat punt (eigen alumnileden werven
los van K VIV) reeds op de activiteiten-
agenda van de jaarvergadering 2007
stond en toen als actiepunt werd weer-
houden. Ook werd er op gewezen dat
zowel de GSV als de K VIV hiermee
akkoord zijn gegaan.

Een kort overzicht 
van de voorbije 
jaarwerking 

Er was de tiende reeks forumavonden:
“Hebben ingenieurs schrik van onder-
nemen?”, “Auto's en verkeer”, “Interactieve
digitale tv”. De 'hoogmis' van het jaar
blijft de 'Dag van de ingenieur' met verleden
jaar bijna 300 deelnemers, met Rik Donckels
en de rector als sprekers op het banket.
Daarnaast blijven er de VILv-aperitieven:
als je een jaarbijeenkomst houdt krijg je 
5 euro per persoon van het VILv voor 
het aperitief. Maar die sponsoring wordt
bijna uitsluitend door oudere afstudeer-
jaren aangevraagd. Ofwel komen recente
promoties niet samen ofwel kennen ze
deze mogelijkheid niet. De voetbalploeg,
opgezet in 2001, heeft nog steeds 
2 ploegen, maar het ledenaantal daalt
(naar 50, in het topjaar waren er 60 leden).
Aanmelden kan op www.fcVILvHeverlee.be.
Wat betreft de financiering moet nog ver-
gaderd worden. 

Ander belangrijk punt: de VILv-website
is functioneler geworden en de lay-out is
verbeterd. Er zijn ruimere functionaliteiten
gecreëerd op het vlak van beheer van

gebruikers en inschrijvingen. Er is een
migratie geweest van een K.U.Leuven-
platform naar het VTK-platform. Er is 
in het voorbije jaar een nog meer uitge-
sproken samenwerking tot stand gekomen
tussen VTK en VILv. De website is daar
een voorbeeld van. Er waren reeds 
de VTK-bestuursleden in de raad van
bestuur van het VILv, de samenwerking
VILv-VTK voor het galabal, de bedrijfs-
dagen en het promotiefeest met o.a. 
de ledenwervingsactie, de Oudezakken-
avond in de fakbar. En dit jaar zijn er
nieuwe VTK-VILv-jongereninitiatieven bij-
gekomen, waaronder de alumnicantus
op 28 maart. Deze groep is enorm actief
en heeft nog nieuwe initiatieven in petto. 

Er is ook een goede samenwerking met
de faculteit. Hierin valt te melden dat 
de VILv haar engagement te helpen bij
de uitbouw van het Thermotechnisch
Instituut tot multifunctionele ontmoetings-
ruimte met auditorium waar maakt. 
Ze beloofde een sponsoring van
135.000 euro en met trots kan VILv 
haar bestuurslid Guido Declerck proficiat
wensen met een fundraising door zijn
team van meer dan 200.000 euro. 
In 2007 hebben de faculteit en VILv
samengewerkt bij de organisatie van 
de K VIV-Ingenieursprijzen en de Van
Cauterenleerstoel. En dan is er nog 
een samenwerking met de faculteit die
heel speciaal dient vermeld: GeniaaL,
een gemeenschappelijk initiatief van 
de faculteit en de VILv, als vervanging
van het onafhankelijke VILv-blad. 
We schrijven hiermee geschiedenis. 

In de toekomst blijven de activiteiten
forumavond (zie elders in dit blad) en
Dag van de ingenieur (dit jaar op 4 oktober)
behouden. Er staan jongerenactiviteiten
op het programma, die te gepasten 
tijde in dit blad en op de website zullen
aangekondigd worden.

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we in dit blad verslag uit van de wettelijke jaarvergadering die VILv
heeft gehouden. Op 22 mei kwamen we samen op een boot op de vaart in Leuven, 'La Cocquerie'. 
Na een inleiding door uittredend voorzitter Patrick Pype gaf Bart Van Buggenhout een overzicht van 
de activiteiten 2007-2008 en de vooruitzichten 2008-2009. Dan werd de boekhouding 2007 en de begroting
2008 gepresenteerd door Johan Van Marcke. Na kwijting van de raad van bestuur hield Patrick Pype 
een slotwoord en na hem ook Iris de Coster als nieuwe voorzitter van VILv. Daarna werd er samen
gekookt en lekker (!) gegeten. 

8

VILv jaarvergadering 2008, op 22 mei  in
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Vernieuwingen in 
de raad van bestuur

Naar jaarlijkse gewoonte enkele wijzigingen: er is - 
na 2 mandaten - het statutair verplichte ontslag van
Patrick Pype als voorzitter, dat zal ingaan op 4 juli. 
De Raad van Bestuur dankt hem voor zijn enorme
inzet en de dynamiek waarmee hij dossiers zoals 
de VILv-K VIV- discussie afhandelde. Hij blijft natuurlijk
in de raad van bestuur als ere-voorzitter en zal ook
het K VIV-dossier onder zijn hoede nemen. Er is ook
het ontslag van Nico Foqué (die we danken voor 
zijn inzet en die waarschijnlijk minstens even veel
enthousiasme aan de dag zal leggen in zijn vader-
schap). Nieuwe leden en jonge gezichten zijn David
Maes en Tim Bottelbergs. Als nieuwe voorzitter 
verwelkomen we Iris De Coster. Ook hier weer schrijven
we geschiedenis, met de eerste vrouwelijke VILv-
voorzitter. We wensen haar veel succes in deze toch
soms tijd- en energieverslindende functie om VILv
dynamisch te houden.

De cijfers
De resultaten zijn dit jaar weer eens beter dan
begroot. Dat betekent dat de werking volgens 
budget is (waar we steeds mikken op een nul-
resultaat) en de beleggingsportefeuille
heeft een positief saldo. Hier is het beheer
dan ook zeer conservatief geweest om
mogelijke problemen zoals ondertussen 
7 jaar geleden (een zwaar negatief saldo) te
voorkomen. Vandaag is de toen geslagen
put weer verdwenen. In de werking 
zijn we zuinig, wat ook moet, gezien 
het dalend ledenaantal. Voor de exacte 
cijfers verwijs ik naar de gepubliceerde
tabellen, ook op de website:
www.vtk.be/alumni/Resultaat2007.ppt
Het overschot van 2007, zijnde 105.150
euro, wordt overgezet naar de reserves
van VILv. 

Voor het budget 2008 is er continuïteit
en is er financiering voorzien voor 
de nieuwe initiatieven (jongeren). 
De boekhouding van 2007 en het
budget voor 2008 werden goedge-
keurd. Décharge van de raad van
bestuur is met handgeklap gegeven.
De nieuwe raad van bestuur werd met
handgeklap in zijn functie bevestigd. 

Na het officiële gedeelte was er een
gezellig samenzijn, waarbij de aanwe-
zigen zelf hebben gekookt en uiteraard
lekker gegeten. De afwezigen hadden
ongelijk. 

Alfons Calders

9

ei  in Leuven
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We hadden op 15 april een volledig gevuld auditorium van het Kasteel
van Arenberg, een wat grotere belangstelling dan normaal. 
Het onderwerp was dan ook boeiend actueel: een stand van zaken
rond interactieve digitale televisie met de specialisten op het podium.
Francis Bodson, professor aan de universiteit van Luik,was de start-
spreker en moderator van het debat. Dirk Wauters van VRT, Geert
Goethals van Belgacom en Jan Vorstermans van Telenet waren de
specialisten van de avond. Dit artikel is een compilatie en een eigen
interpretatie van de avond.

Francis Bodson: van 
broadcasting tot individuele tv

Er is in het nabije verleden een hele evolutie geweest van de antenne
gebaseerde tv tot vandaag de digitale 'on demand' tv. Televisie was
“broadcast”: iedereen hetzelfde en dat hetzelfde was event-geba-
seerd (nieuws, sport...), bedoeld als ontspanning (een goede film 
of een soap na het werk) of opvoedings- of ontwikkelingsgericht
(een documentaire, kinderprogramma's...). Het was misschien zelfs
een 'social event': de ganse familie rond het scherm (zoals in het
verdere verleden: de familie rond het haardvuur of het centrale licht),
samen op café voor de voetbalmatch... Het is wel een passief medium 
(in de betekenis van 'niet interactief met wat wordt getoond'), 
want de enige interactiviteit die een kijker heeft met het programma
is 'zappen' als het getoonde niet aan de verwachting voldoet. 
In de huiskamer kan het een 'privé' gegeven zijn (niemand kan 
volgen wat u met uw antenne ontvangt, met kabel-tv is er - 
minstens in theorie - een zekere 'opvolging' mogelijk).

Nu gaan we dus, volgens de technologische evolutie, naar het 'inter-
actief tijdperk'. Vandaag kennen we als interactief medium het inter-
net. Het is tegelijkertijd 'individueel' en 'privé' (alleen voor het scherm,
bekijken wat ik wil, contacteren wie ik wil) als 'sociaal' en 'openbaar'
(chatten via het net, permanent in een netwerk aanwezig zijn en
kunnen reageren, webcam.... en je surfgedrag is detecteerbaar). 
Het biedt ook alles wat tv te bieden heeft (event-gebaseerde infor-
matie, ontspanning, film, educatieve informatie...), plus veel meer
(gaming, interactieve communicatie...), en dat alles 'on demand'. 
En alhoewel het niet zo lijkt is het internet tegelijkertijd een eenvoudige
en een complexe communicatie. Je hoeft geen contact te hebben
met je buren voor het voldoen aan je behoefte aan sociale contacten,
want je kunt contact hebben met de hele wereld (meer contacten 
en sneller, tot en met dating). Tegelijk zijn deze contacten verborgen 
en anoniem (want je weet niet echt met wie je werkelijk contact
hebt, denk maar aan het probleem van het misleiden 
van kinderen). Je krijgt meer (gratis) informatie, maar
weet niet wat het juiste of het objectieve is of het laatst
beschikbare. Je zit individueel in een virtuele wereld.
Ontstaat er nu met interactieve digitale tv een convergen-
tie van beide werelden (of is het een stuiptrekkingsreactie

van de tv-makers)? De huidige beperking van tv is: je moet beschik-
baar zijn op het tijdstip dat de voor jou interessante informatie wordt
uitgezonden. De beperking van de individuele pc is de beeldkwaliteit
(en het pure 'individuele'): tv via internet is van mindere beeldkwaliteit.
Beeldkwaliteit is niet te verwarren met de schermkwaliteit, maar wél
de resolutie: internet is snel en dat heeft steeds zijn implicaties
gehad voor de beeldresolutie (lage resolutie, terwijl tv hoge resolutie
heeft). Vandaag heeft de tv, ook de digitale, een groter scherm dan
een pc (zeker de draagbare). De technologie die gebruikt wordt in
zowel tv als pc is al vrij gelijk(aardig) geworden. Denk aan plasma-
en lcd-schermen wat betreft 'beeld-affichage', de digitale tv-signalen
i.p.v. analoge wat betreft uitzendtechniek. Een volgende stap in
'gelijk(w)aardige content is dus interactieve tv? Vandaag zie je dat
alle broadcasters of tv-zenders als 'contentprovider' samenwerken
met een breedbandaanbieder als  'contenttransporteur' - om 
ervoor te zorgen dat je 'individuele programma's' kunt zien (pay tv: 
je bepaalt zelf wanneer je wat wil zien) of dat je je favoriete programma
op een later tijdstip kunt bekijken als het je beter uitkomt('net gemist').
En spelprogramma's worden een interactief massagebeuren waar-
voor je niet in de zaal of op de locatie van het event moet zijn om
invloed te kunnen uitoefenen. Dat kan zelfs vanuit je luie stoel
(typisch vandaag is 'voting').  

Sociale verschuiving?
Dat dit 'nieuw aanbod' zijn impact heeft op onze samenleving is 
evident, zoals de tv vijftig jaar geleden ook zijn invloed had op 
de samenleving, zoals internet zijn stempel reeds heeft gedrukt.
Vandaag heeft het tv-toestel (en niet het licht) een centrale plaats 
in de woonkamer (alhoewel de impact van de centrale woonkamer
al sterk is geëvolueerd, want het aantal tv's en pc's per huisgezin 
is sterk gestegen). Voor deze centrale tv is er een sociale groeps-
context: samen kijken, beslissen wat er wordt gekeken. Ook bij
interactieve tv blijft dit gegeven bestaan, maar  het wordt wel 
moeilijker (wat mensen misschien uiteen jaagt naar individuele
tv's/pc's). Op de forumavond werd opgemerkt dat zoals radio 
ook de tv een achtergrondfunctie heeft gekregen: iemand komt 
zijn huis / zijn kamer binnen en zet de tv op als 'gezelschap'.

De sociale events van vroeger, het café, de clubs en het verenigings-
leven, kennen door de komst van tv een gedeeltelijke terugloop, 
en die evolutie kan zich nog verderzetten. Alhoewel natuurlijk een
sociaal weefsel ook via internet ontstaat. En ook geeft tv zelf aan-
leiding tot 'sociale events', denk aan de gesprekken op het werk
rond de laatste aflevering van de soap van de vorige avond. Al is

met het aantal mogelijk te ontvangen zenders op kabel,
ook dit topic als gespreksonderwerp wat afgenomen 
en het kan misschien verder afnemen (of misschien juist
niet: misschien krijgt men een dag later een tweede
praatronde als anderen, naar aanleiding van de eerste
evaluatie, naar 'net gemist' hebben gekeken). 

VILv-Forumavond
Interactieve digitale tv in een interactief debat 

Op 15 april 2008 vond de laatste VILv-forumavond van het seizoen 2007-2008 plaats. Deze avond was weer
een samenwerking met Leuven Inc. En VILv zet natuurlijk de traditie verder. Een overzicht van het nieuwe
seizoen forumavonden 2008-2009 vindt u op p.13. De forumavonden vinden plaats in het auditorium van
het Kasteel van Arenberg in Heverlee, en starten om 19.30 u. Iedereen is welkom, want het onderwerp 
is steeds actueel, de sprekers de top en het afsluitdebat wordt steeds gevolgd door een netwerkdrink in 
de salons van het kasteel. En je kunt een broodje krijgen vanaf 19 u. in de Fumoir van het kasteel (en zo heb 
je meteen de kans om enkele mooie plekjes van het kasteel te herontdekken).
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En natuurlijk haalde Francis Bodson de klassieke
dooddoener boven: 'goede inhoud gaat verloren 
in het massa-aanbod'. Zoals vijftig jaar geleden 
de boekenuitgevers waarschuwden dat tv (lees 
'de soaps') de mensen zou afhouden van het 
verzamelen van goede informatie (lees 'het kopen
en lezen van een goed boek'), zo waarschuwt 
ook Francis Bodson voor het feit dat door meer,
individueel te kiezen 'interactieve cataloguspro-
gramma's' mensen niet meer in staat gaan zijn om
objectieve, educatieve programma's terug te vinden
en deze zullen dus nog minder dan vroeger bekeken
worden. De mensen zullen ze niet meer vinden
want de meest populaire -meestal entertainment-
programma's zullen overal in de aanbodlijsten
bovenaan komen. Ook bestaat volgens hem een
grote kans dat 'gezond entertainment' (educatief
opgezette spelprogramma's van kwaliteitszenders)
meer en meer verdrongen wordt door 'intellectueel exhibitionisme'
en 'voyeurisme' dat nu vrij kan boven komen (verwijzend naar
YouTube op internet waar mensen hun eigen verhaaltjes kwijt kunnen
en mensen gaan kijken om inzage te hebben in het privéleven 
van anderen, eigenlijk het 'interactiveren' van de huidige tv-soaps,
reality tv...). 

Techniek dus weer eens als 'boeman die leidt tot het zedelijk verval
van onze maatschappij'. Dat doet me denken aan een opmerking in
de geschiedenisboeken van mijn jeugd: ten tijde van de  allereerste
stoomtreinrit in 1835  tussen Brussel enMechelen schreven kranten-
commentatoren dat de trein ervoor zou  zorgen dat de koeien geen
melk meer gaven. Het liep toen ook niet zo'n vaart. Maar de huidige
ontwikkeling in communicatie die door technologie in gang is gezet
(internet, interactieve tv, webcams, gsm, gps, reizen en economisch
geïnspireerde volksverhuizingen) heeft  natuurlijk een impact op de
ondertussen ontstane veranderingen in samenlevingsvormen en -
modellen. Velen zien dit met lede ogen aan, maar een feit is het. 

Het debat: interactieve tv en 
haar technologische en 
economische impact

De eerste interactieve tv-services zijn vandaag al commercieel
beschikbaar. Het startte met de 'life'interventies in de broadcast 
programma's zoals televoting, realtime interacties in debatten... 
Dan kwam er het 'kiezen en starten van een programma als ik wil'.
Dat gaat om video on demand (kiezen van een programma vanuit
een catalogus, met of een vast startuur, of een willekeurig startuur),
'net gemist' of re-start tv (een programma dat begonnen is voor jou
specifiek laten starten, in pauze zetten en later heropstarten...). 
Er wordt gesproken over 'multidragerservices': je start een film op 
tijdens de middagpauze op je computer, na de lunchpauze zet je 
die in pauze. Je herstart de film op je gsm in de trein naar huis. 
En je zet op pauze tussen trein en bus, tussen eindhalte en thuis. 
En je bekijkt het slot thuis op je tv. Theoretisch prachtig en technisch
ook al mogelijk.

Al deze services staan echt nog in de kinderschoenen en zoeken 
nu naar de (betalende) gebruikers. En hiervan heeft men er massa's
nodig, want deze technologische evolutie zal handenvol geld kosten.
Vandaag  investeren providers eigenlijk enkel in deze ontwikkelingen
omdat ze niet anders kunnen om “klanten te behagen”: om hun
cliënteel aan zich te binden of om hen te overhalen een abonnement
te nemen: techniek dus als differentiator  als alternatief (of aanvullend)
op 'de laagste prijs'. De klant redeneert, “niet dat ik het vandaag
wil/nodig heb/wil betalen, maar als deze provider dergelijke technieken
in huis heeft, zal hij wel overblijven. De uitdaging bestaat erin om van
deze services een 'nice to have' te maken die early adopters aanzet
om ze te kopen (omdat deze gadgets hen een hogere 'status' geven)...
waardoor de andere mensen dan weer het gevoel krijgen dat 
het een 'need to have' is (om erbij te horen). Dat is de evolutie die 
de gsm heeft doorgemaakt. Het probleem is hiervoor de juiste

'starttrigger' of de juiste 'katalysator'te vinden 
om het multiplicatoreffect te doen ontstaan (wat 
de sms-technologie voor de gsm heeft betekend 
of nog betekent).

Voor zowel de serviceproviders als de broadcasters
(content providers) betekenen deze trends van 
interactiviteit echter meer investeren, permanent
investeren (zonder te kunnen rekenen op directe
return-on-investment, eerder als marketing). 
Men heeft betere navigatietools nodig om de mensen
snel 'hun' specifieke keuze uit een steeds uitbreidend
aanbod te laten vinden (ook bij het internet zijn 
de zoekrobots dé grote revelaties geweest). 
Men heeft steeds performantere breedbandnetten
nodig, men heeft 'full duplex' op het netwerk nodig.
Men moet steeds meer promotie maken om mensen
te doen kiezen voor dit 'individueel' gebeuren, 

om specifiek voor die service, die content te kiezen (want wat wordt
gekozen moet het geld genereren om verder te overleven). Volgens
welke technieken deze promotie moet gebeuren is trouwens nog
een raadsel. 

Deze 'omgeving' geeft een moeilijk business model. Dat speelt 
ontegensprekelijk in het voordeel van de groten die de economische
draagkracht hebben om de afvallingskoers te overleven (in de begin-
periode gaat het om marginale aantallen abonnementen, weinig
inkomsten, grote investeringen...).

De vraag is of de Belgische aanbieders, vandaag koplopers in 
de technische ontwikkeling, wel bij deze overlevers zullen zijn. 
Maar die vraag werd niet gesteld; zij hebben immers het nadeel 
dat België maar een beperkt afzetgebied is. Het is ook een risicovol
businessmodel, vooral omdat vanuit het panel bleek dat wordt
gewerkt vanuit het “abonnementen”model: de gebruiker van 
de diensten zou de return-on-investement moeten leveren. 
Hierbij wordt verwezen naar USA en Azië, al kampen die ook met
moeilijkheden in de commercialisering: er zijn daar meer betalende
gebruikers (en ze betalen meer: 40 à 50$/maand voor hun basis-
tv-pakket, in Europa slechts 10 tot 20 euro), maar dit zogenaamde.
groot aantal 'betalenden' blijft in verhouding tot het totale potentieel
verwaarloosbaar klein. Zeker geen successtory. 

Het “betalen voor interactive service”-model is sowieso een zeer
onzeker model, In het internetgebeuren betaal je wel een abonne-
ment voor de 'toegang' (dus de netwerk/hardware-kant), maar niet
voor de 'services' of inhoud (op enkele 'oudste beroep'-gelieerde
diensten na). Inhoudleveranciers hebben het vandaag moeilijk om
hun diensten aan gebruikers te verkopen (denk aan abonnementen
op nieuwssites, maar ook aan betalende downloads van liedjes,
films...). Steeds is er het spook van gratis piraterij. Ook hier weer 
zijn er technologische ontwikkelingen om dit te vermijden (denk 
aan het voorbeeld van 3D-films, deze zijn beter 'beschermbaar'). 

Iedereen die investeert in het internet tracht (een deel ervan) terug 
te verdienen via adverteerders, maar die vragen 'bewijzen' van return
(clicks, gemeten respons op hun advertentie....). En hoe 'individueler'
de respons op services, hoe minder men hierop met de advertenties
(banners, sky scrapers, pop ups...) impact heeft. En internet bewijst
hoe agressief sommige adverteerders worden om toch maar resul-
taat te halen. Zo kan een firma een virus of worm in je computer
introduceren om je te verplichten haar viruspakket te kopen. Zonder
dat pakket zal je computer nooit weer naar behoren functioneren.  

Zowel internet als interactieve tv zijn dus technologieën op zoek 
naar return-on-investment. En daar heeft de VILv-avond “Interactieve
Digitale tv” ook geen oplossing voor kunnen aangeven. Maar zo
(gratis als vandaag) kunnen deze services volgens de providers niet
blijven, of ze moeten weer  verdwijnen. Werd hiermee 'het einde van
internet' voorspeld? Of toch “the end of internet as we know it”? 

Alfons Calders
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Uitgangspunten
• Er is in Vlaanderen binnen bedrijven en organisaties te

weinig knowhow rond integrale productontwikkeling.

• Er is een toenemende vraag naar duurzame, betrouwbare,
comfortabele producten met aandacht voor economische,
maatschappelijke en vormgevende aspecten.

• Er is nood aan omscholing tot creatievelingen die niet
enkel oog hebben voor nieuwe technologie, maar deze
ook kunnen omzetten in concrete, tastbare producten.

• Binnen de globale innovatiestrategie van een bedrijf of
organisatie is integrale productontwikkeling van essentieel
belang en genereert een doordachte toepassing van 
productinnovatie een belangrijke toegevoegde waarde. 

Doelstellingen
• U leert principes, inzichten en technieken kennen 

omtrent de totale ontwerpcyclus van een product.

• U past de aangereikte kennis effectief toe tijdens 
een ontwerpproject.

• U verwerft inzicht in integrale productontwikkeling 
als onderdeel van strategisch innovatiebeleid. 

Doelgroep
• U hebt een universitair diploma of een diploma hoger

onderwijs lange type.

• U hebt een diploma hoger onderwijs korte type maar
overtuigt het programmacomité met een gemotiveerd
kandidaatstellingsdossier.

• U bent betrokken bij het onderzoek, de ontwikkeling, 
het ontwerp en/of de marketing van producten en hebt
enkele jaren relevante ervaring.

Getuigschrift
Deelnemers die de evaluaties succesvol beëindigen, 
ontvangen een decretaal erkend getuigschrift 'Postgraduaat 
in de Integrale Productontwikkeling' uitgereikt door 
de K.U.Leuven.

Organisatie
Dienst Postacademische Vorming van de K.U.Leuven
Campus Kortrijk in samenwerking met de K.U.Leuven
(Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Economie en
Bedrijfswetenschappen) en de Hogeschool West-Vlaanderen
Departement PIH.

Open avond 
Op 4 september 2008 van 18.00 tot 21.00 uur. op 
de K.U.Leuven Campus Kortrijk (inkom gebouw B). 

Meer info en inschrijven:
Dienst Postacademische Vorming
Postuniversitair Centrum
K.U.Leuven Campus Kortrijk
E. Sabbelaan 53 - BE-8500 Kortrijk
tel. 056 24 61 84 - fax 056 24 69 98
info.pav@kuleuven-kortrijk.be
http://pav.kuleuven-kortrijk.be

Postgraduaat in de Integrale
Productontwikkeling 2008-2009
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1. hernieuwbare energie
18 november 2008
Tijdens deze forumavond bekijken we de stand 
van zaken in hernieuwbare energie. 
Zijn het dan toch de klassieke zonnecellen die 
het zullen halen of komt er nog iets beters? 
En zullen we dan echt moeten kiezen tussen
zoete maïs die zo lekker is of harde maïs die 
de ethanol voor onze auto moet aanleveren?
Hou deze datum alvast vrij, want de forumavond
zou kunnen plaatsvinden in het vernieuwde
Thermotechnisch Instituut, als primeur.  

2. sociale netwerken 
10 februari 2009
Krijgen jullie ook talrijke elektronische uitnodigingen
om deel te nemen aan LinkedIn of MySpace of
Facebook?
Ben je ook zo iemand die zijn of haar profile met
veel zorg opbouwt of geloof je helemaal niet in
dat soort netwerken? 
We hebben enkele mensen uitgenodigd voor een
gesprek die hierover enkele praktische of filosofische
maar in ieder geval zinvolle bedenkingen kunnen
uiten.
Doe ook mee. Je kunt immers de discussie 
verderzetten tijdens de receptie achteraf.

3. gps & Galileo
17 maart 2009
gps en/of Galileo?

Op dit moment maken navigatiesystemen
gebruik van het Amerikaanse GPS (Global
Positioning System) netwerk. Al enige jaren
wordt gewerkt aan een Europese versie: 
Galileo. Galileo lijkt echter achtervolgd door
problemen, zowel door tegenkanting van de VS
als door interne Europese verdeeldheid. 
Op 30 november 2007 echter is binnen de EU
een definitief akkoord bereikt over de bouw 
van het systeem, dat in 2013 operationeel
moet zijn. Op deze forumavond laten we 
een aantal vooraanstaande sprekers aan 
het woord die ons meer inzicht zullen geven 
in de werking van Galileo, de noodzaak van 
het systeem en opportuniteiten die het zal 
bieden.

Meer informatie verschijnt in het volgende
nummer van GeniaaL.

VILv - Dag van 
de Ingenieur 2008 
blokkeer alvast 4 oktober
in je agenda

Forumavonden
2008-2009

Op de Dag van de Ingenieur
worden de lustrumpromoties
(dit jaar eindigend op '03 
en '08) speciaal uitgenodigd
om samen met hun jaar-
genoten hun zoveel-jarig
afstuderen te vieren. Het is
een uitgelezen kans om
mekaar na een hele tijd terug te zien en de in het verleden
gesmede vriendschapsbanden weer aan te halen. 

En de niet-lustrumjaren die met enkele collega-jaargenoten wensen samen te
komen, kunnen sowieso ook een tafel reserveren om gezellig samen te zitten. 

De voorbereidingen voor de editie 2008 zijn volop aan de gang. Er waait dit
jaar een frisse wind door het programma, met behoud van de sterke punten.
Enkele voorbeelden van vernieuwing zijn:
• het onthaal in het - met de steun van de VILv - vernieuwde thermo-

technisch instituut dat dan net uit de steigers is bevrijd 
• een iets latere start van het namiddagprogramma dat daardoor beter 

aansluit bij het avondprogramma 
• enkele nieuwe activiteiten aangedragen door de lustrumcoördinatoren 

uit de promotiejaren 

De activiteiten: 
• Wandeling Doode Bemde: de Doode Bemde vormt één van de belangrijkste

en meest waardevolle natuurgebieden in de Dijlevallei. In 1980 sloegen
Natuurpunt en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud de handen
in elkaar om hier een prachtig stuk natuur uit te bouwen.

• Bezoek aan waterzuiveringsstation Heverlee (onder voorbehoud)
• Gasthuisberg (incl. Leuven Medical Technology Center): in het UZ

Gasthuisberg gebeurt meer dan alleen opereren. De logistiek en het werk
achter de schermen van dit dorp-op-zich zijn de moeite van een bezoek
waard. Bijzondere aandacht gaat naar de activiteiten van de ingenieurs op
Gasthuisberg die werken op het Centrum voor Medische Beeldverwerking.

• Lemmensinstituut: een volledige rondleiding wordt verzorgd door 
een professionele gids van het instituut, vanzelfsprekend begeleid 
door een streepje muziek.

• Diaboloproject: een bezoek aan de werf van de nieuwe spoorverbinding
vanuit het station Brussel Nationaal Luchthaven richting Brussel en
Antwerpen. Hiertoe zal een spoorwegtunnel worden geboord vanaf Brussel
Nationaal Luchthaven via de Haachtsesteenweg en Luchthavenlaan, 
die in de middenberm van de E19 aansluit op de nieuwe spoorlijn 25N,
zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen.

• Abdijbezoek: abdij van 't Park. de norbertijner abdij van 't Park, gesticht in
1129, is prachtig gelegen aan de Geldenaakse Baan. Sinds 2003 werden grote
delen van de Abdij van 't Park in erfpacht overgedragen aan de Stad Leuven.
De restauratie van dit uitzonderlijke abdijpatrimonium duurt nog tot 2012.

Voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. 

Wij kijken ernaar uit je te zien op dit feest! 

Meer details vind je binnenkort op 
https:/www.vtk.be/alumni/activiteiten/dagvandeingenieur/

De collega's uit de lustrumjaren krijgen een uitnodiging per brief. 

13

DOC_NIE_GENIAAL_A4_JUNI08  25-06-2008  11:52  Pagina 13



Het ons zo vertrouwde instituut staat in de steigers maar de grote
renovatie is bijna voltooid. Hoewel het stof nog dik op de machines
ligt en de karakteristieke zwart/wit betegeling van de vloer 
het zwaar te verduren kreeg, kunnen we nu al zeggen dat 
de verbouwing bijzonder goed geslaagd is. In het vernieuwde
gebouw kun je binnenkomen via de galerij waar de straalmotor
staat opgesteld. Via een metalen trap in gegalvaniseerd staal
kom je terecht in de grote machinezaal op de eerste verdieping
waar de drie zuigermachines staan. Die metalen trap loopt 
verder door naar boven naar een metalen passerelle die langs
een muur loopt en toegang geeft tot het bovenniveau van 
het auditorium. Van op deze passerelle heeft de bezoeker 
een mooi panoramisch zicht op het uitzonderlijke machinepark.
Vanuit de machinezaal zelf oogt de zilverkleurige passerelle 
bijzonder mooi. De huisarchitect van de universiteit, emeritus
professor en ingenieur Paul Van Aerschot, is met zijn concept
met grote onderscheiding geslaagd. 

De machinezaal zelf moet nog aan de beurt komen. Geen enkele
van de vier machines die voor de verbouwingen nog werkten,
draait nog momenteel. De stoomvoorzieningen voor de grote
en kleine stoommachine moesten immers helemaal worden
herzien omdat de stoomketel plaats moest maken voor het
nieuwe auditorium. De kleine stoommachine moest tijdelijk
van haar sokkel worden gelicht om een betonnen plaat onder
de sokkel te steken. Het terug op de sokkel zetten en uitlijnen
moet nog gebeuren. 

Omdat de kerosenetank van de straalmotor plaats moest ruimen
voor de nieuwe ingang, moest een nieuw en complex systeem
voor het verpompen van de brandstof (2000 liter/uur) vanuit
een nieuwe tank worden uitgewerkt. 

Los van de werkzaamheden was het ook tijd om de lucht-
compressor, die tot nu toe gebruikt werd voor het opstarten
van de Bollinckx dieselmotor, een verdiende rust te gunnen.
Wij gebruiken nu een moderne schroefcompressor. 
De verschillende straalmotoren, stoomturbines en kleine
machines moeten nog op hun plaats worden gezet. Twee van
de drie vliegtuigmotoren hebben we voor onbepaalde duur
uitgeleend aan twee musea van het Belgisch leger. 

Van het nieuwe, oplopende auditorium zijn het plafond,
de vloer en de luchtventilatie afgewerkt. Het binnen-
schrijnwerk en de elektrische en ICT uitrusting moeten
nog komen. Het auditorium zal plaats bieden aan 
170 personen. De vloer voor de grote stoommachine 
en de ruimte rond de schouw zullen dienst doen als

receptieruimte. Op de gemetselde ketel is een groot 
projectiescherm aangebracht, zodat in de machinezaal ook
mooie videopresentaties kunnen worden gegeven.
Sfeerverlichting onder, tussen en boven de machines zullen
voor de juiste atmosfeer zorgen. Er is dus nog veel werk aan
de winkel om alles klaar te krijgen voor de grote heropening.

De sponsorcampagne loopt stilaan ten einde. We hebben
momenteel 230.000 euro inkomsten, vooral van industriële
sponsors, het Departement Werktuigkunde, en enkele speciale
sponsorgroepen. De individuele sponsoractie, een brief 
als bijlage van het Ingenieursblad van september 2007, 
heeft jammer genoeg haar doel niet bereikt. 

Waneer we 10.000 euro inzamelen kunnen we de alumni 
van de ingenieurs van Leuven als groep op de gedenkplaat
vermelden, maar we komen nog enkele duizenden euro's
tekort. Je kunt steunen in persoonlijke naam door een bedrag
te storten op rekening: 734-0194177-89 met vermelding 'gift
HCC-THRMO1-P3610-Renovatie Thermotechnisch Instituut'.
Voor giften vanaf 30 euro stuurt de K.U.Leuven je een fiscaal
attest. Diegenen die minimaal 1.500 euro storten worden 
eremecenas van het Thermotechnisch Instituut. We tellen
momenteel 9 eremecenassen.

Eric Van den Bulck

Voor meer informatie, stuur een mail naar
thermotech@mech.kuleuven.be
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Het Thermotechnisch Instituut 
in de steigers

Foto van de machinezaal, genomen in april 2008, 
met zicht op de machinezaal, de passerelle en 
het stofdoek over de machines
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Met welk project zijn jullie naar de jury getrokken?

Christian: Het project gaat over het elektrospinnen van nano-polymeerdraden. Deze draden zijn 
bijzonder sterk en kunnen dienen voor het fabriceren van scheurbestendige gels. We willen vooral
meer fundamenteel inzicht krijgen in het hele proces, maar we gaan natuurlijk ook de mogelijke 
toepassingen onderzoeken. Een grote hap uit het budget zal gaan naar het aankopen van een 
high-speed optische camera, om de morfologische evolutie van de draden tijdens het spinnen 
te kunnen bekijken.
Ann: Mijn project is gebaseerd op het feit dat mensen met een bepaalde handicap op een volledig
andere manier met de ruimte interageren dan de doorsnee architect. Een voorbeeld: architecten 
werken meestal erg visueel, terwijl blinden en slechtzienden vooral luisteren en voelen. Zo kunnen ze 
dingen merken waaraan een architect niet bewust denkt. Wij willen deze mensen als experten raad-
plegen en hun ervaring als bron van ontwerpkennis aanboren om innovatie in architectuur te stimuleren. 

Hoe verliep de verdediging?

Christian: De verdediging in de tweede ronde was wel zwaar. Ik zat in een panel van ingenieurs 
en die gingen toch hard door. Ik had wel de indruk dat ze mijn voorstel goed gelezen hadden. 
Ann: Omdat architectuur in geen van de ERC-panels voorkwam, ben ik opgevist door een panel
sociologen. De Dienst Onderzoekscoördinatie (D.O.C.) had me aangeraden om mijn
aanvraag vooraf door te nemen met een collega uit Sociologie, om me voor te
bereiden. Je moet wel wat geluk hebben. Tegenover het testinterview dat
D.O.C. had georganiseerd, vond ik de eigenlijke verdediging eigenlijk heel
goed meevallen. 

Waarom deze wedstrijd?

Ann: Ik kreeg op een bepaald moment een mailtje van D.O.C. dat ik in
aanmerking kwam en of ik niet mee wou doen. Eerst dacht ik dat die
wedstrijd  niets voor mij was, maar na dat mailtje ben ik dan toch maar
naar de infosessie geweest. 
Christian: Toen ik in Duitsland werkte, had ik daar wel enkele projecten
lopen, maar ik kon die financiering niet meenemen naar België. Ik heb hier dan
een paar aanvragen gedaan, en uiteindelijk heb ik deze beurs gewonnen. 

Verschilt de aanvraag sterk van deze voor Vlaamse
beurzen (FWO, OnderzoeksToelage, Crea, ...)?

Ann: Toch wel. Alleen al het budget is veel groter. Je kan er echt
een groep mee uitbouwen. Ik kan nu voor vijf jaar een post-doc
en twee doctoraatsstudenten aannemen, wat met een FWO-
project bijvoorbeeld niet haalbaar is. In verhouding tot wat je
krijgt als je de beurs haalt, is de procedure eigenlijk niet zo zwaar.
Je kan je volledig concentreren op de inhoud van je project, je
moet bijvoorbeeld zelf geen referenten zoeken, en dat is soms
toch moeilijk.
Christian: Inderdaad. Zeker als je zoals ik voor dit project in een rede-
lijk beperkte vijver moet vissen. Soms moet je 20 referenten aanbrengen
waarmee je nog niet samengewerkt hebt, terwijl er niet eens veel meer mensen
werken op je onderwerp. Langs de andere kant is de slaagkans voor een ERC-beurs veel lager.
Ann: Ja ok, de slaagkansen zíjn laag, maar als je vergelijkt met wat je krijgt, is het eigenlijk niet zo
veel werk. Als je in aanmerking komt voor deze beurs, moet je het echt proberen!  Het voordeel van
zo'n Europese beurs is trouwens dat je ze kan meenemen als je elders in Europa je onderzoek wilt
verderzetten. Belgische steun raak je dan kwijt, maar zolang je met deze beurs binnen Europa blijft,
is er geen probleem. 

Als laatste vraag: is er nu veel veranderd voor jullie?

Christian: Uiteraard. Het afgelopen jaar heb ik heel veel tijd besteed aan het schrijven van projecten
om aan financiering te raken. Nu kan ik me op z'n minst enkele jaren bezig houden met alleen maar
onderzoek.
Ann: We worden ook plotseling uitgenodigd op studiedagen en recepties en worden gevraagd voor
interviews, dat is wel vreemd. Ja, je krijgt toch een hoop meer aandacht!

An Serbruyns

Europees geld voor jong geweld

Vorig jaar schreef de ERC
(European Research
Council) een wedstrijd 
uit voor beginnende
onafhankelijke onder-
zoekers, om een beurs
tot €2.000.000 voor 
5 jaar te winnen. 

Enige voorwaarden: 2 tot
9 jaar een postdocstatuut
hebben en een excellente
onderzoeker binnen je
domein zijn. 9167 onder-
zoekers waagden hun
kans, waarvan zo'n 300
uit Belgische instituten. 

Na de eerste selectieronde
bleven nog 559 projecten
over en uiteindelijk werd
aan 9 onderzoekers uit
België een beurs toege-
kend. Daarbij twee pro-
fessoren van de Faculteit
Ingenieurswetenschappen.

Ann Heylighen van het
Departement 'Architectuur,
Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening' 
en Christian Clasen 
van het Departement
'Chemische Ingenieurs-
technieken' konden 
met hun project de jury
overtuigen. 
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Christian Clasen 

Christian Clasen werd geboren in Hamburg

in 1973, hij is gehuwd met Zoë Clasen 

en heeft twee zonen, Henry en Julius.

Christian Clasen behaalde zijn diploma

chemie aan de Universiteit van Hamburg

(1999), waar hij ook zijn doctorale studies

deed aan het Instituut voor Technische 

en Macromoleculaire Chemie. Hij was

postdoc aan het Department of Mechanical

Engineering van het Massachusetts

Institute of Technology (2001-2002).

Daarna keerde hij terug naar Hamburg 

en begon zijn Habilitation in Technische

Chemie (2003).

Sinds 2006 is Christian hoofddocent aan

het Departement Chemische Ingenieurs-

technieken - Afdeling Toegepaste Reologie

en Kunststofverwerking. Zijn onderzoek 

ligt in het domein van Chemical Product

Design. Er wordt gefocust op het onder-

zoeken van de flow en vervormingseigen-

schappen van complexe fluïda en soft

solids in microdimensies en microapplicaties.

Clasen werkt ook aan de ontwikkeling van

nieuwe experimentele technieken en hun

toepassingen, met steun van de  European

Research Council - zie ook het artikel

'Europees geld voor jong geweld' in deze

GeniaaL. 

Christian.Clasen@cit.kuleuven.be

Moritz Diehl

Moritz Diehl werd geboren in Hamburg

in 1971. Moritz Diehl studeerde natuur-

kunde en wiskunde in Heidelberg en

Cambridge. Hij behaalde het diploma

natuurkunde in Heidelberg (1999), waar

hij in 2001 promoveerde tot doctor in 

de toegepaste wiskunde en weten-

schappelijk rekenen. Hij werkte aan 

de Universiteit van Heidelberg van 2001

tot 2006, onderbroken door studie-

verblijven in INRIA-Rocquencourt en

IMA-Minneapolis.

Sinds oktober 2006 is Moritz hoofddocent

aan het Departement Elektrotechniek

(ESAT) Afdeling ESAT - SCD:

SISTA/COSIC/DOCARCH, waar hij 

met collega's van vier verschillende

departementen het nieuwe OPTEC

(Optimization Engineering Center) 

uitbouwt als principal investigator.

Moritz.Diehl@esat.kuleuven.be

Johan Driesen

Johan Driesen (°1973) is gehuwd met

Ybe Creten en heeft twee dochters,

Sophia en Anna.

Johan Driesen studeerde af aan de

K.U.Leuven als burgerlijk werktuigkundig-

elektrotechnisch ingenieur, richting 

elektrotechniek, optie elektrische energie.

Hij behaalde, startend als FWO-aspirant,

zijn doctoraat in 2000 (K.U.Leuven).

Daarna werd hij postdoctoraal onder-

zoeker bij de onderzoeksgroep Elektrische

Energie, en bouwde hij onderzoek uit 

op het vlak van vermogenselectronica

en gedistribueerde systemen.

Tijdens die periode verbleef hij ook 

als visiting researcher aan het Imperial

College (Londen) en de University of

California (Berkeley).

In 2004 werd Johan buitengewoon 

gastdocent, in 2005 deeltijds hoofddocent.

Sinds oktober 2006 is hij voltijds hoofd-

docent Bijzonder Onderzoeksfonds

(BOF). Hij is tevens directielid van 

het K.U.Leuven Energie-Instituut.

Johan.Driesen@esat.kuleuven.be

Al voor de 18de keer is er een Arenbergbrochure verschenen: een boekje waarin recent aangesteld academisch
personeel van de Groep Wetenschap & Technologie zichzelf en zijn/haar onderzoek kort voorstelt. Deze zes -op
deze bladzijden- zijn actief in ingenieurswetenschappelijke domeinen. Meer portretten kun je online lezen:
http://set.kuleuven.be/brochures/arenberg2007.htm

Een greep uit de Arenbergbrochure
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Ann Heylighen
Ann Heylighen werd in 1973 geboren inLeuven. Ze is gehuwd met Sam Michiels.Ann Heylighen studeerde architectuur aande K.U.Leuven en aaan de ETH Zürich, ze behaalde het diploma van burgerlijkingenieur-archictect in 1996. In 2000behaalde ze als aspirant-onderzoeker FWO het doctoraat in de toegepastewetenschappen: architectuur. Ann is  verbonden aan de Afdeling Ontwerp- &Bouwmethodiek van het DepartementArchitectuur, Stedenbouw en RuimtelijkeOrdening, waar ze het ontwerpproces in dearchitectuur en aanverwante ontwerpdisci-plines bestudeert. Na haar doctoraat wasze zes jaar postdoctoraal onderzoekerFWO en verrichtte ze onderzoek als VisitingResearch Fellow aan Harvard University en de University of California (Berkeley).Sinds oktober 2006 is Ann docent van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). En net als Christian Clasen heeft ze van de European Research Council een budgetgekregen voor haar onderzoeksproject - zie het artikel 'Europees geld voor jonggeweld' elders in deze GeniaaL. 

Ann.Heylighen@asro.kuleuven.be

Karl Meerbergen
Karl Meerbergen behaalde het diplomavan burgerlijk ingenieur in de computer-wetenschappen, optie toegepaste wiskunde aan de K.U.Leuven in 1990. Zes jaar later verkreeg hij de graad vandoctor in de toegepaste wetenschappen.Karl werkte vervolgens aan de UniversiteitUtrecht, de firma LMS (Leuven), het Rutherford Appleton Laboratory(Oxfordshire) en de firma Free FieldTechnologies (Louvain-la-Neuve). In november 2006 begon Karl als hoofd-docent aan het Departement Computer-wetenschappen.

De huidige onderzoeksinteresse van Karlsitueert zich in het domein van numeriekemethoden voor grootschalige matrix-toepassingen, met aandacht voor toepas-singen (vooral in structuurdynamica en akoestiek) en de ontwikkeling vansoftware.

Karl.Meerbergen@cs.kuleuven.be

Harry van Lenthe
Harry van Lenthe werd geboren in Lochem(Nederland) in 1970. Hij studeerde werk-tuigbouwkunde aan de UniversiteitTwente. In 2001 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit te Nijmegenmet een proefschrift in de geneeskunde.Hij werkte als postdoctoraal onderzoekeraan de Technische Universiteit Eindhovenen later aan de ETH Zürich, waar hij vervolgens ook docent werd. Sinds januari 2007 werkt hij als hoofd-docent aan het Departement Werktuig-kunde, Afdeling  Biomechanica enGrafisch Ontwerpen. Daarnaast blijft hij verbonden aan de ETH Zürich waarhij sinds juli 2006 het Laboratory forFracture Fixation and Implants leidt. Zijn onderzoek richt zich op botkwaliteiten de veranderingen daarin gedurendegroei en ziekte, op de interactie van botmet implantaten en met scaffolds zoalsgebruikt in tissue engineering, en hoemechanische belasting botkwaliteit beïnvloedt.

Harry.vanLenthe@mech.kuleuven.be

Liliane Pintelon 
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May the force be with you!

Binnenkort studeert opnieuw een nieuwe lading
jonge ingenieurs af, klaar om de arbeidsmarkt 
te bestormen. Voor mij ligt de studententijd al 
een tijdje achter de rug. Maar onlangs werd ik
onverwacht herinnerd aan deze toch wel mooie
periode uit mijn jeugdige leven. 

We hadden ons neefje op bezoek. Een schattig manneke van 
7 jaar maar niet verlegen om de juiste vragen te stellen.
Schoorvoetend kwam hij bij mij.
“Nonkel Arnout?” “Ja, jongen”, antwoordde ik met een vaderlijke
glimlach. 
“Mama en papa zeggen dat gij burgerlijk ingenieur zijt.”
“Euh ja” zei ik wat twijfelachtig , want ik voelde dat er nog 
een vraag ging komen. “En, wat kun je dan eigenlijk?” Oeps!
Onverwacht getackeld.
“Euh ja, hoe zou ik het zeggen? Euh, weet je, jongen, euh…” . 
Ik voelde dat ik snel iets moest verzinnen. “Je kent de machines
van Bob de Bouwer. Wel, ik heb die gemaakt.” “Dat is niet
waar”, zei hij en liep weg. Blijkbaar had ik hem op een ander
idee gebracht. Gelukkig maar. Goede vraag. Wat kan 
een ingenieur eigenlijk? En hoe moet je dat uitleggen aan 
een zevenjarig knulletje? Iedereen weet dat het niet moeilijk 
is een complexe uitleg te geven over een eenvoudige zaak die
je maar half verstaat. Maar een eenvoudige verklaring geven
voor een complexe zaak is een ander paar mouwen. Eén van
de eerste voorwaarden is dat je het zelf goed verstaat. 
Het toeval wil dat ik dezelfde vraag gehoord heb aan de fietsen-
stalling van Alma 3 meer dan tien jaar geleden. Ik was toen
exact 1 dag begonnen aan mijn eerste kandidatuur in Leuven.
Ik hoorde een meisje terloops tegen haar vriend zeggen, met
de fiets in de hand: “Ik ben nu afgestudeerd als burgerlijk 
ingenieur. Met onderscheiding dan nog. Maar wat kan ik eigen-
lijk?” Ik dacht toen werkelijk: “Waar ben ik hier aan begonnen?
Vijf jaar hard moeten studeren en dan nog niet weten wat je
eigenlijk wel kunt.” 
In mijn jeugdige overmoed dacht ik verder:”Het zal wel aan 
dat meisje zelf gelegen hebben. Bij mij zal dat niet waar zijn.”
Ik ben nu al tien jaar actief als ingenieur en ik ben er nog niet 
volledig uit. Eerlijk waar. En ik ben niet de enige. 

Ingenieurs zijn als bodybuilders. Niet met de spieren maar wel
met de hersenen. En vertel mij eens hoeveel keer in het dagelijkse
leven een gespierde bodybuilder dat verloren haltertje moet
oprapen van het voetpad om dan 200 maal op te drukken.
Nooit. Even nooit als wij. Maar hij is wel getraind en kan wanneer
het nodig is een beroep doen op die getrainde spiermassa.

We zijn dus getraind. Ons kopje zit vol. Barstensvol. In mijn
jaar zat er zelfs een jongen die de hele dag met een rubberen
badmuts moest rondlopen. Om alles samen te houden. 
Een hele slimme dus. Maar zelfs hij is uiteindelijk toch aan 
een lief geraakt. Op een avond waar hij niet opviel, op 
een Beach Party. Er is dus nog hoop voor iedereen, jongens.
Maar we zijn aan het afwijken. Het is verbazend te weten 
hoeveel informatie in dat kleine hoofdje van ons zit. 
Probeer eens al je cursussen op te lijsten in je gedachten.
Maar voor je gaat zweven, lees toch eerst verder. We waren
met een leuke bende pas afgestudeerde ir's op wandel. 
Zowat alle denkbare disciplines waren aanwezig: mechanica,
computerwetenschappen, noem maar op. We waren dus
tegen alles gewapend. Op onze wandeltocht hielden we halt
bij een scheepslift. Het was een indrukwekkend model uit
begin jaren 1900 met 2 grote bakken water. Eéntje ging met
schip en water naar omhoog. De ander ging naar beneden
enkel gevuld met water. Piece of cake. Maar een knappe 
prestatie voor die tijd. 
Het enige meisje in ons gezelschap merkte plots op: 
“Tiens, daarnet ging er een groot vrachtschip in en nu gaat 
dat klein zeilbootje naar omhoog. Hoe kan die lift nu weten
hoeveel gewicht hij naar omhoog moet tillen?”
Ok! dachten we met zijn allen. Fantastisch. We konden nu 
discussiëren en indruk maken tegelijk!
“Het is een zelfregulerend systeem met een korte feedback-
loop,” werd er geopperd. 
“Maar neen, er zit een driefasige motor in die het verschil in
gewicht compenseert”. Ik heb nooit geweten waarom die
zogeheten motor driefasig moest zijn.
“We zouden eerst moeten weten welke krachten de stalen
kabels rond de katrollen ondergaan.” Dat was er duidelijk 
een die in eerste kan was blijven steken.
“Wacht, ik weet het,” zei iemand, ”De bak is eigenlijk een vector.”
Zowat elke discipline had een vertegenwoordiger in de discussie. 
Enkel de materiaalkundige zweeg. En misschien maar best
ook. Want het is een publiek geheim dat de materiaalkundigen
niet de slimsten zijn. De discussie ging naar een hoogtepunt. 
“Eureka,” hoorden we plots wat bedeesd. Het werd stil in de
groep. Het was de materiaalkundige. Wat gaat er nu komen?
“Eureka, jongens, Eureka. De wet van Archimedes. De opwaartse
kracht is gelijk aan het volume van het  verplaatste water. 
Bij het binnenvaren van een schip stroomt het overtollige water
gewoon over de rand. De bakken wegen altijd evenveel.”

Materiaalkundige sfeerverpester! Hah! En als straf heeft hij die
avond helemaal alleen met het meisje moeten doorbrengen. 
Dat zal hem leren. Het bovenstaande verhaaltje illustreert 
de fameuze Vloek der Kennis. Soms lijken we te vergeten dat
het ook simpel kan. Gewoon simpel! En dan toch weer niet. 
De kunst bestaat erin net die goede toepassing te vinden. 
Dat wisten onze collega's uit de vroege jaren 1900 ook al. 
Om op de vraag van mijn neefje terug te komen. Wat kunnen
we eigenlijk? Wel, dankzij onze opleiding zijn we in staat com-
plexe zaken te beheersen en te reduceren tot hun essentie.
Simpel maken dus. Maar we moeten enkel opletten dat we de
simpele dingen niet moeilijk maken. Maar dat zal vanaf nu niet
meer gebeuren. Geloof me, je hebt daartoe de kracht en training. 

let the force be with you Ir. Wan kanobi

Arnout Van den Bossche
ir. Stand-upcomedian

www.arnoutvandenbossche.be

18

DOC_NIE_GENIAAL_A4_JUNI08  25-06-2008  11:53  Pagina 18



Studentenvertegenwoordiging aan de K.U.Leuven
en aan de faculteit Ingenieurswetenschappen

Studenteninspraak is geen nieuw verschijnsel; al lang zijn er
mensen bij VTK actief bezig met onderwijsdossiers en net 
daarom noemt VTK zich een 'faculteits'kring. Als faculteitskring
overstijgt VTK het niveau van sommige andere studentenvereni-
gingen zoals clubs die zich louter met ontspanning bezighouden.
De Permanente Onderwijscommissies of POC's zijn ongetwijfeld
de meest bekende vorm van studentenvertegenwoordiging 
in het beleid. Het is in de POC's dat het programma van een 
opleiding uitgetekend wordt en waar ook veel praktisch werk
gebeurt. 

Daarnaast is er ook in de faculteitsraad al vele jaren een verte-
genwoordiging van de studenten. De faculteitsraad lijkt op dit
moment misschien vergane glorie, maar het is toch het hoogste
orgaan van een faculteit, en ook  hier wordt het belang van 
de studenten erkend. 

Elk 'studiejaar' heeft ook zijn jaarverantwoordelijke die door 
de studenten wordt afgevaardigd om hen te vertegenwoordigen.
Studenteninspraak gaat tegenwoordig veel verder dan het werk
dat jaarverantwoordelijken verrichten op de werkvloer.
Medebestuur is het sleutelwoord in de moderne studenten-
inspraak, wat zoveel betekent dat er studenten zetelen in (bijna)
alle bestuursorganen aan de universiteit, maar ook dat zij dezelfde
verantwoordelijkheid dragen als de andere bestuurders.

Zelf ben ik twee jaar actief geweest in het presidium van VTK,
een jaar (2005-2006) als verantwoordelijke voor de IT-infrastruc-
tuur en in mijn tweede jaar (2006-2007) als groepscoördinator
didactiek. Samen met mijn collega Tijs Van Oevelen was ik bij
VTK verantwoordelijk voor alles wat met onderwijs te maken
heeft. Zo was ik o.a. lid van het faculteitsbestuur, de faculteits-
raad, de facultaire POC en enkele werkgroepen van de faculteit.
Een van de zaken waar we in dat jaar op gehamerd hebben 
is de communicatie tussen de centrale onderwijswerking van
VTK enerzijds en de verschillende vertegenwoordigers die actief
waren in de POC's van de verschillende specialisaties. 
Via het VTK-bureau, de tweewekelijkse onderwijsvergadering
van VTK, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk studenten te
betrekken bij de onderwijswerking. Studenten warm maken voor
onderwijswerking is absoluut niet evident, het is al een opgave
om alle posities in de POC's opgevuld te krijgen, laat staan dat
al deze studenten dan nog eens naar een onderwijsvergadering
zouden komen. In ons jaar hebben we het aantal aanwezigen
op de onderwijsvergadering toch al stevig kunnen opkrikken 
en ook dit jaar is dat aantal verder gestegen.

Het stopt natuurlijk niet op het facultaire niveau, want elke facul-
teitskring stuurt zijn afgevaardigden uit naar LOKO, de Leuvense
Overkoepelende KringOrganisatie . In mijn jaar als onderwijs-
verantwoordelijke van VTK kwam ik terecht in de Algemene
Vergadering van LOKO waar o.a. de standpunten van de studenten
van de K.U.Leuven omtrent verschillende onderwijszaken en 
sociale dossiers bepaald werden. Vele vrijdagavonden en -nachten
werden daar al discussiërend doorgebracht met soms meer 
dan honderd andere vertegenwoordigers en geïnteresseerden.
Uiteindelijk besloot ik op het eind van dat jaar me kandidaat 
te stellen als studentenvertegenwoordiger in de Academische
Raad en het Groepsbestuur Wetenschap & Technologie.

Wat ik vooral geleerd heb dit jaar is hoe belangrijk het is om in
team te werken. In totaal zijn er zowat 30 tot 40 studenten die
een mandaat hebben bij LOKO, om zich bezig te houden met
onderwijs, sociale zaken en het externe beleid (de associatie
K.U.Leuven en het Vlaamse overheidsbeleid). Met zo'n grote
groep studenten samenwerken op inhoudelijk zeer diepgaande
dossiers maakt LOKO volgens mij uniek. En dan heb ik het nog
niet eens over de Algemene Vergadering, waar nog eens zo veel
studenten zetelen. 

Met velen zijn en inhoudelijk werk leveren is één ding, daarmee
iets bereiken is nog iets anders. Dit jaar is er bv. in de onder-
wijsraad enorm veel werk verricht rond het uitwerken van de
“diplomaruimte”, een soort creditsysteem dat het huidige onder-
wijssysteem aan de K.U.Leuven moet vervangen. Het uiteindelijke
voorstel kwam in grote mate overeen met het voorstel dat binnen
LOKO uitgewerkt was en dat was niet bepaald 'toeval' te noemen.
Het was dan ook een mooi moment toen dit voorstel met applaus
werd goedgekeurd in de Academische Raad. Ook op het niveau
van de Groep Wetenschap & Technologie hebben we dit jaar
goed samengewerkt met de studenten van de verschillende
kringen en ook actief onderwerpen aangedragen, zoals 
de problematiek van de studiekost en de cursusmarkt. 

Soms wordt wel gezegd dat we tegenwoordig door het mede-
bestuur monddood gemaakt worden als studenten: we hebben 
in de verschillende organen dezelfde rechten maar ook dezelfde
plichten en verantwoordelijkheden als de andere leden. Veel pro-
fessoren kijken zelfs met enig heimwee terug naar “de tijd dat 
de studenten nog betoogden”. Zelf ben ik van mening dat 
de voordelen van het medebestuur doorwegen op de nadelen: 
we zijn van in het begin op de hoogte van alles wat er gaande is en
kunnen daardoor veel beter anticiperen en inspelen op het beleid. 
Met communicatie kunnen veel problemen voorkomen worden. 
Als toch ooit zou blijken dat we genegeerd worden in sommige
dossiers, dan denk ik dat we ons ongenoegen daarover wel
duidelijk zullen laten blijken en toch collectief actie zullen onder-
nemen. Maar de tijd van de gigantische betogingen is voorbij. 

De toekomst brengt veel grote uitdagingen voor de studenten.
De academisering zal ervoor zorgen dat er rond 2012 een heel
aantal opleidingen van de hogescholen, waaronder industrieel
ingenieur en architectuur, bij de universiteit zullen terechtkomen.
Dat zal niet alleen van de universiteit een grote aanpassing vragen,
ook de studenten zullen zich moeten organiseren om hun inspraak
te behouden.  

Ook internationalisering is al enige tijd een hot topic en dat zal
niet veranderen in de komende jaren. De banden met de buur 
in Louvain-la-Neuve, de UCL, worden sterk aangehaald, maar
ook ver buiten Europa zoeken de universiteit en de faculteit
contacten, zoals in China en India. 
Ik denk dat VTK in beide gevallen, academisering en internatio-
nalisering, niet aan de zijlijn moet blijven staan maar een grote
rol kan vervullen voor de 'eigen' studenten en alle studenten 
die hier terecht zullen komen.

Jens Hermans

Jens goin' LOKO
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VTK proudly presents: 'Vlam & Vibe'
Dries Claes (preses '07-'08) & Jonas Bo
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Waar kom je vandaan en hoe kom je hier terecht?

Dries: Uit het landelijke Zoerle-Parwijs, gemeente Westerlo, Vrije
Sint Lambertusschool. Ik heb altijd al ir willen worden. Waarom is
mij ook een raadsel. Ook de optie bouwkunde lag al lang vast,
grote civiele werken dat is waar iedereen naar kijkt en wat echt
boeiend is. Nu kan ik dit waar gaan maken bij de poot civiele 
werken van Jan de Nul  in het binnenland.
Na mijn eerste verkiezingsstrijd in 2005 bij Strike kwam ik in mijn
droompost terecht. Bij sport heb ik me kunnen uitleven en zijn 
we erin geslaagd de 24-urenloop te winnen. Na nog een jaartje
sport gecombineerd met activiteiten heb ik mij in de spannendste
verkiezingsstrijd van de laatste 5 jaar geworpen met mijn ploeg
Vlam. Onze overwinning bezorgde mij een prachtig presesjaar 
dat nu spijtig genoeg ten einde is.
Jonas: Ik ben geboren in Leuven en opgegroeid in deelgemeente
Wilsele. Mijn middelbaar heb ik gesleten op het HDC op de Oude
Markt. Het werd me vlug duidelijk dat wiskunde me meer lag 
dan talen en Ingenieurswetenschappen leken de ideale optie.
Samen met enkele vrienden kwamen we dus op deze faculteit
terecht. Ik haalde telkens eerste zit (hopelijk dit jaar ook) en 
vanaf het tweede jaar ging ik op kot. In datzelfde jaar begon ik me
voor VTK te engageren: shiftjes doen en een lolploeg op poten
zetten. In mijn laatste jaar Bachelor Computerwetenschappen-
Elektrotechniek nam ik deel aan de verkiezingsstrijd tussen Zet en
Vlam en kwam in het presidium terecht onder het postje commu-
nicatie (de redactie, die ook de tekstjes voor dit tijdschrift verzamelt).
In dat presidiumjaar leerde ik enorm veel en op het einde van het
eerste semester begonnen we na te denken over een nieuwe
ploeg, waar ik als kandidaat-preses uit naar voren kwam.

Waar ga je naartoe?

Jonas: We zullen beginnen met mijn laatste jaar unief, gecombi-
neerd met VTK. Het valt af te wachten hoe dat zal verlopen want
met de thesis die zwaarder geworden is, is de vraag of de preses
in de toekomst niet best in zijn 1e Masterjaar zit. Als ik heelhuids
door dit (ongemeen fantastische) jaar geraak, zie ik mezelf waar-
schijnlijk in de IT consultancy terecht komen. Verder studeren is
een optie, maar wat? Ik ben ook niet de meest technische per-
soon als het op ingenieurstoepassingen aankomt. Consultancy 
als analyst of designer lijkt me dus eerder mijn roeping.
Dries: Ik gooi me op de arbeidsmarkt en weet niet perfect waar 
ik binnen 10 jaar wil staan. Zoveel mogelijk bijleren, ervaring en
kennis opdoen. Bekijken wat er allemaal te rapen valt op de
arbeidsmarkt. Ondertussen ga ik natuurlijk ook naast mijn job 
op zoek naar nieuwe uitdagingen: weer beginnen sporten, 
Jong-alumni activiteiten mee organiseren en ik blijf natuurlijk 
als voorzitter van VTK-huis ook nog betrokken bij VTK. (VTK-huis
= ouwzakkenraad van VTK; zij beheren de eigendommen en
bepalen de langetermijnvisie van VTK).

Hoe waren de verkiezingen?

Jonas: Het was geweldig! Je houdt je eerst een klein semester
bezig met geld inzamelen, alles plannen, vastleggen en in goede
banen leiden. Tegen de kiesweek wordt dat werkelijk een fulltime
job. Als de kiesweek zelf dan zo fantastisch verloopt, voel je je
echt geweldig. We hebben een brug uit sjorpalen over de Voer
gebouwd aan Alma III, samen met 2 torens. Verder was er o.a.
paintball, lasershoot, een pastabuffet en een grootse fuif met Sylver.

Onze verkiezingsploeg, Vibe, haalde 83% van de stemmen bij 
een opkomst van 41%, helemaal niet slecht!
De weken nadien waren enorm hectisch aangezien al het achter-
gelaten schoolwerk plots in sneltreintempo op je af komt, en je
tegelijkertijd nog heel wat werk voor VTK hebt. We leven nog, 
dat is het belangrijkste.
Dries: Als voorzitter van de verkiezingscontrolecomissie zie je 
de verkiezingen eens van de andere kant. En Vibe heeft het er
goed van af gebracht, al had een tegenstander de verkiezingen
natuurlijk net wat meer spankracht gegeven. Tussen de lolploegen
was er dit jaar een zeer spannende strijd, nipt gewonnen door 
een ploeg vol vrouwen. Dat werkt dus nog altijd wel bij onze 
burgiepopulatie. Spijtig genoeg had ik zelf tijdens de verkiezings-
week een project in Oostende en heb ik dus bijna alles gemist. 
Ik zal volgend jaar moeten terugkomen om nog eens verkiezingen
te kunnen meemaken waar ik zelf niet bij betrokken ben.

Wat doet een preses eigenlijk een heel jaar?

Dries: Vergaderen en VTK vertegenwoordigen, overal proberen
aanwezig te zijn (eigenlijk niet te doen bij VTK). Het leiden van 
een presidium is meer dan een vergadering voorbereiden en leiden.
Opvolgen, bijsturen en weten wat er overal gaande is. 
Lokaal laten beslissen wat kan, naar RvB brengen wat moet.
Verder vertegenwoordig je VTK overal: tegenover werkgroepen,
andere kringen, alle studenten. Je moet dan ook regelmatig 
contact leggen met al deze mensen. Het is tenslotte toch aan 
de preses om initiatief te nemen en je standpunten waarvoor je
verkozen bent op te volgen. En dan ben je ook nog op onderwijs-
kundig vlak een sterke vertegenwoordiger en moet je ook op 
dat gebied van alles op de hoogte zijn.
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In eerst instantie zorg je dus dat je presidium draait en los je 
de problemen op die zich stellen. En dat zijn er elke week wel
enkele nieuwe. Verder probeer je dan de langetermijnzaken niet 
uit het oog te verliezen en te zorgen dat wat moet gebeuren en
moet beslist worden ook daadwerkelijk gebeurt. 
Jonas: Het blijkt heel moeilijk te zijn om al deze zaken te combi-
neren en daarbij nog een studie op te nemen. Ik hoop dat 
ik door de bomen het bos blijf zien en genoeg tijd steek in 
het contact met de kring en de leden zelf, maar ik ben alleszins
van plan om daar wel de nadruk op te blijven leggen.

Wat heb je verwezenlijkt/wil je verwezenlijken? 

Dries: VTK vs persoonlijk; VTK: fak verbouwd, Theokot hele
dagen open, een volwaardig sportteam in het praesidium wat
zeker bij de Interfacultaire Beker gerendeerd heeft, praktische 
uitwerking van nieuwe interne beheerdersstructuur, plaats in 
kalender voor jaarwerking, … Persoonlijk: structurele banden 
met werkgroepen Revue en Existenz, zeer goede VTK -profilering
ten opzichte van andere kringen bij LOKO, één presidium maken
dat een jaar lang als één blok voor VTK werkt, terwijl het ontstaan
is uit een mix van twee ploegen, Vlam en Zet. Maar dit doe je
natuurlijk niet alleen: vice-preses Tim Bottelbergs staat ook in 
voor de goede interne werking van het presidium. 
Jonas: Het belangrijkste standpunt van Vibe is VTK toegankelijk
maken voor zoveel mogelijk leden. Dat is een jaarlijks terugkerend
standpunt maar we zijn erin geslaagd het (naar mijn mening) naar
behoren in te vullen. Door middel van werkgroepen willen we 
studenten die iets willen doen maar niet het engagement van 
presidium aandurven, mogelijkheden bieden. Als lid van de 
werkgroep Sport kunnen studenten bv. een training leiden of 

een sportmatch fluiten. Een ander belangrijk agendapunt is 
de jaarwerking: deze is bij sommige richtingen verzwakt en 
daarom gaan we op zoek naar een manier om de jaarwerking
vanaf de splitsing (na het 3e semester van de bachelor) actief 
op gang te trekken. Internationalisering is evenzeer een belangrijk
agendapunt. De aanzet komt van verschillende kanten en VTK 
zal zijn best doen alle studenten naar de juiste personen door 
te verwijzen, alle internationale mogelijkheden te plaatsen en 
te evalueren. Uiteraard is ook de profilering van en de banden 
met de verschillende alumniverenigingen belangrijk voor ons. 

Welke studenten horen thuis in een presidium?

Dries: Studenten voor wie de studie vlot gaat en die er dus iets
kunnen bijnemen. Studenten die werk zien en niet bang zijn hun
handen vuil te maken. Je moet het ook doen uit engagement voor
de student, want anders hou je het niet lang vol. De kiesstrijd is
een zeer mooie test om te zien of het wel iets voor jou is. Tot slot
moet je geloven in het 'VTK-idee'. Dat je als student hier echt wel
geweldige dingen kunt doen en dat je met VTK echt dingen kunt
doen die je op geen andere manier kunt doen. Als je een gek idee
hebt kan je als VTK-presidium er iets van maken en de studenten
erbij betrekken. Je kan ook echt iets veranderen voor de student.

Wat maakt een student presesmateriaal?

Dries: Positieve uitstraling, leiding geven en beslissingen kunnen
nemen, motiveren, het kunnen uitleggen aan de massa en aan 
de fakschacht (nvdr. eerstejaarstudent die je bij wijze van spreken
alles kunt wijsmaken).
Jonas: Je moet ook in staat zijn altijd vriendelijk te blijven en ieder-
een te vriend te houden. Een preses mag nooit zijn eigenbelang
nastreven ten koste van de kring. Er wordt heel wat verwacht 
van deze persoon en je moet ook kritiek kunnen aanvaarden 
want als er iets misloopt is het altijd wel een beetje jouw schuld.

Wat is voor jullie de belangrijkste taak van VTK? 

Dries: VTK is de overkoepeling van alle burgerlijk ingenieurs 
(architecten). Je bent er voor hen allemaal en probeert het beste 
te doen voor élke student. Onderwijsvertegenwoordiging is dus
een belangrijke poot. Verder proberen we de student alles te bieden
wat hij in Leuven nodig heeft. Van cursussen tot ontspanning. 
Het belangrijkste is dat VTK de noden van de ingenieursstudent
lenigt. Waar er vraag is naar iets moet VTK proberen een aanbod
te bieden. Op dit ogenblik denk ik dat de belangrijkste functies van
VTK voor alle studenten onderwijsvertegenwoordiging en cursus-
dienst zijn. Voor bepaalde studenten zijn de fakbar en de cantussen
het belangrijkste wat VTK organiseert. Die moeten we natuurlijk
ook behouden als traditie, zodat elk lid zijn gading vindt.

Wat is voor jullie de belangrijkste taak van Vilv 
(en overkoepelende alumniwerkingen)?

Dries: Dat ze de oud-studenten bij elkaar houden en de link 
blijven leggen met VTK. Samen er proberen voor te zorgen 
dat we als ingenieurs een groep vormen. Ook de band leggen 
tussen studenten en afgestudeerde ingenieurs. 

En daar is Jonas het volkomen mee eens. 
Michiel Mentens
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'GeniaaL' is een tijdschrift van
de Faculteit Ingenieursweten-
schappen en de VILv, de vereniging
van burgerlijk ingenieurs uit 
de K.U.Leuven, met bijdragen
van medewerkers van de faculteit,
alumni en studenten. 

'GeniaaL' verschijnt viermaal per
jaar: in januari, april, juli en oktober.

verantwoordelijke uitgever: 
Ludo Froyen

redactie: 
Alfons Calders, Jelle De Borger,
Iris De Coster, Kurt Driessens,
Ludo Froyen, Michiel Mentens,
Liliane Pintelon, Patrick Pype, 
An Serbruyns, Yves Willems

redactieadres:
GeniaaL
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Jelle De Borger
Kasteelpark Arenberg 1 bus 2200
BE-3001 Heverlee
tel. +32 16 32 16 89
fax +32 16  32 19 82
geniaal@eng.kuleuven.be
www.eng.kuleuven.be

grafisch ontwerp:
altera.be

drukwerk:
Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
BE-3010 Kessel-lo
tel. +32 16 35 91 76

Met deze slogan hebben de faculteit en VTK een oproep gelanceerd bij
studenten en pas afgestudeerden om een logo te ontwerpen voor de faculteit.
De belangrijkste voorwaarde was dat het logo niet alleen de ingenieurs-
eigenheid zou uitstralen, maar dat het ook zou passen bij de huisstijl 
van de K.U.Leuven. De jury bestond uit de professoren Ludo Froyen,
Herman Neuckermans, Lieve Helsen, Wim Desmet, doctoranda An Serbruyns,
administratief directeur Annemie Caproens, PR-verantwoordelijke Jelle 
De Borger, en extern expert Tim Pashuysen van het webdesignbureau
Stylelabs. De keuze is gevallen op het voorstel van Dimitri Strobbe, 
laatstejaarsstudent bouwkunde-verkeerskunde. Zijn idee is verder verfijnd
door Tim Pashuysen. 

Dimitri heeft zich laten inspireren door de torens van het Arenbergkasteel om
kronkels te tekenen die uiteindelijk 'ir' vormen, de afkorting die burgerlijk
ingenieurs bij hun naam mogen zetten. 

Met een beetje verbeelding kun je er ook 
'De denker' van Auguste Rodin in herkennen, 
of een (blokkende) student(e). 

Doe de logonaise! 
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