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Beste burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten 

Beste studenten 

Beste medewerkers en sympathisanten van de faculteit 

Begin 2021 verwees ik in mijn voorwoord naar het speciale jaar 2020 en drukte ik de hoop uit dat we min  
of meer terug naar een ‘normale’ manier van omgaan met elkaar zouden kunnen evolueren. We weten 
ondertussen hoe dit is afgelopen … De KU Leuven trok in het eerste semester de kaart van de student 
met het promoten van on campus onderwijs, gecombineerd met online alternatieven. Dit was niet altijd 
eenvoudig, niet in het minst voor onze docenten en assistenten die ik hierbij (alweer) van harte wil 
bedanken voor de geleverde inspanningen.  

Dat covid deel gaat uitmaken van ons leven is ondertussen duidelijk. Dit mag ons er echter niet van 
weerhouden om naar de toekomst te kijken. KU Leuven viert zijn 600e verjaardag in 2025. De eerste 
kiemen van een programma beginnen stilaan zichtbaar te worden in de faculteit. Het uitgebreide klokken -
spel van het Arenbergkasteel is er nu al klaar voor en zal voortaan een aangepast jaarprogramma spelen. 
Verdere plannen worden gesmeed voor de omgeving van het Arenbergkasteel en zullen in de loop van 
2022 wel kristalliseren. 2022 wordt ook het jaar van de CTI-visitatie. Onze opleidingen zullen in april 
geëvalueerd worden door het Franse accreditatie-agentschap Commission des Titres d’Ingénieur, 
gespecialiseerd in de visitatie en accreditatie van ingenieursopleidingen. De voorbereidingen zijn met  
de publicatie van het zelfevaluatierapport ondertussen afgerond. We kijken ernaar uit in dialoog te gaan 
met de verschillende panelleden.  

Ik wens jullie alvast een prettige start van het nieuwe jaar, uiteraard vol van gezondheid en vooral van veel 
levensplezier! 

Beste collega-alumni 

Een nieuw jaar, vol hoop …  

Covid had ook op onze alumniwerking een serieuze impact. Een paar maanden geleden zijn we vol 
enthousiasme gestart met onze forumavonden ‘Kunnen we de zeespiegelstijging indijken?’ (Oostende) en 
‘Quantum computing’ (Leuven). Het werden meer dan geslaagde en interessante avonden, met telkens 
een aangename receptie of een indrukwekkend labobezoek. Het deed deugd om weer eens te kunnen 
bijpraten bij een glas. 

Het mocht niet blijven duren. Eind november werd het ene evenement na het andere afgelast of online 
georganiseerd. Ook het Arenbergsymposium, waar we al twee jaar naar uitkeken, werd geannuleerd.  
En zoals onze decaan aangaf: driemaal is scheepsrecht! We hopen dat dit symposium in het najaar van 
2022 eindelijk zal kunnen doorgaan. Een nieuw jaar dient zich aan, vol verwachtingen. We plannen volop 
nieuwe activiteiten: in maart 2022 een forumavond rond waterstof en een comedy night naar aanleiding 
van het honderdjarig bestaan van VTK.  

We hopen dat we de moeilijke coronamaanden snel achter ons kunnen laten en we u opnieuw mogen 
verwelkomen op een van onze forumavonden of andere evenementen, met een babbel en een drankje 
achteraf. Ik kijk er al naar uit! 
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Ad Valvas 
ANNEMIE CAPROENS

PRIJZEN, ONDERSCHEIDINGEN, … 

• Ronnie Belmans, sinds 1 oktober 2021 emeritus aan het 
Departement Elektrotechniek (ESAT), heeft de 'Career, Academic 
& Merit Award’ van E.DSO, de Europese vereniging van distributie -
netwerkbeheerders, ontvangen. 

https://eng.kuleuven.be/nieuws-en-agenda/nieuws/ronnie-
belmans-ontvangt-de-career-academic-merit-award- 
van-e.dso  

• Hilde Heynen, gewoon hoogleraar aan het Departement 
Architectuur, ontvangt een eredoctoraat van KTH Royal 
Institute of Technology (Stockholm). 

https://eng.kuleuven.be/nieuws-en-agenda/nieuws/hilde-
heynen-receives-honorary-doctorate-at-kth-royal-institute
-of-technology-stockholm 

• Chris Tampère, hoofddocent aan het Departement Werktuig -
kunde, en zijn onderzoeksgroep Mobility & Traffic, werken, 
samen met Digitaal Vlaanderen, imec en andere internationale 
partners, mee aan DUET, dat ‘the best enabling technologies 
project award’ won tijdens de Smart City World Expo and 
World Congress op 17 november 2021 in Barcelona. 

https://www.mech.kuleuven.be/en/news/duet-smart-city-
world-expo 

• Maxim Vochten en Lander Vanroye, respectievelijk post doctoraal 
medewerker en doctoraatsbursaal aan het Departement 
Werktuigkunde, sleepten de Best Paper Award in de wacht 
tijdens de 14th International Workshop on Human-Friendly 
Robotics in Bologna (Italië). 

https://www.mech.kuleuven.be/en/news/best-paper-
award-human-friendly-robotics 

• Alejandro Astudillo, doctoraatsbursaal aan het Departement 
Werktuigkunde, won the Best Student Paper Bronze Award 
met zijn paper ‘Mixed Use of Analytical Derivatives and 
Algorithmic Differentiation for NMPC of Robot Manipulators’ 
tijdens the Modeling, Estimation and Control Conference 
(MECC 2021). 

https://www.mech.kuleuven.be/en/news/best-student-
paper-bronze-award-the-modeling-estimation-and-control
-mecc-2021 

• Eline Vandecruys, master in de ingenieurswetenschappen: 
bouwkunde (2021) en nu doctorandus aan het Departement 
Burgerlijke Bouwkunde, heeft met haar masterproef onder 
promotorschap van Lucie Vandewalle en Els Verstrynge  
de BBG Studieprijs 2021 gewonnen binnen de categorie 
burgerlijk ingenieur bouwkunde of ingenieur-architect.  
De BBG-studieprijs wordt uitgereikt aan het meest verdienste -
lijke eindwerk dat betrekking heeft op het materiaal cementbeton 
of betonconstructies. 

https://bwk.kuleuven.be/in-de-kijker/eline-vandecruys-
wint-de-bbg-studieprijs-2021 

• Bart Swings, masterstudent ingenieurswetenschappen: 
elektrotechniek, verbeterde tijdens de wereldbekerwedstrijden 
in het Amerikaanse Salt Lake City op 3 december 2021 zijn 
vier jaar oude Belgische record op de 5 000 m, goed voor een 
vierde plaats. Op 5 december 2021 behaalde hij de gouden 
medaille op de massastart en werd hij leider in de Wereld -
beker-tussenstand. Eerder op de dag leverde de 1 500 m  
hem de tiende plaats op. 

Tijdens het recente EK schaatsen in Heerenveen zette Bart Swings 
volgende schitterende resultaten neer: vierde op de 5 000 m, 
zesde op de 1 500 m en een gouden plak op de massaspurt. 
Dat belooft voor de Olympische Winterspelen die plaatsvinden 
van 4 februari tot 20 februari 2022 in Beijing (China). Succes Bart! 

 

24 URENLOOP 

Na een afgelaste editie in 2020 vond deze populaire studenten -
sportklassieker tussen de verschillende Leuvense studentenkringen, 
peda’s en hogescholen plaats van dinsdagavond 26 oktober tot 
woensdagavond 27 oktober 2021, weliswaar met beperkter 
publiek omwille van corona. 

Ondanks de sterke sportieve voorbereiding moest de Vlaamse 
Technische Kring het onderspit delven. VTK eindigde met 1 078 
rondjes mooi op de tweede plaats na Apolloon (1 080 rondjes). 
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INAUGURATIE UITGEBREID 
KLOKKENSPEL ARENBERGKASTEEL  

Op vrijdag 10 december 2021 werd het uitgebreid klokkenspel  
in het Arenbergkasteel ingeluid. Tijdens de voorafgaande  
aca de mische zitting lichtte Luc Rombouts, beiaardier en curator 
Beiaardcultuur Leuven, de beiaardcultuur in Vlaanderen, in Leuven 
en in het Arenbergkasteel toe. Joris Snaet, verbonden aan de 
Divisie Monumenten en Bouw kundig Onderhoud KU Leuven, 
had het in zijn toespraak over inge nieurs en erfgoed in het 
Arenbergpark. Het slotwoord werd gevoerd door Bart Raymaekers, 
rectoraal adviseur voor cultuur, kunst en erfgoed. 

Lees meer over het uitgebreid klokkenspel in het Arenbergkasteel 
op pagina 32. 

 

ENGENIUS FUND 2022 
Sander Crols en Ryan De Koninck, beiden eerstemasterstudenten 
in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, werden onlangs 
geselecteerd om het eerste semester van hun laatste masterjaar 
af te leggen aan Columbia University, New York. Sander zal dit 
doen met de steun van Melexis; Ryan met de steun van Nokia-
Bell Labs. De uitreiking van deze beurzen vindt plaats op  
dinsdag 15 februari 2022 om 16 uur in de Salons van het Arenberg -
kasteel in aanwezigheid van hun familie, hun gulle schenkers en 
personeelsleden van de Faculteit Ingenieurswetenschappen. 
 
Tijdens deze viering worden ook de studenten van het honours -
programma gehuldigd en zal een woord van dank uitgesproken 
worden voor de PAL-tutoren (Pear Assisted Learning), een studie-
initiatief van VTK voor en door studenten van de Faculteit 
Ingenieurs wetenschappen. PAL tutors, studenten uit de hogere 
jaren, coachen PAL tutees, studenten uit de lagere jaren. 
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HEVERLICHT 
Heverlicht verlicht de donkere winteravonden op Campus 
Arenberg. Dit initiatief werd vorig jaar voor het eerst 
uitgewerkt door VTK in samenwerking met de andere 
studentenkringen W&T en met ondersteuning van de 
Technische Diensten KU Leuven. 
 

Inauguratie uitgebreid klokkenspel Arenbergkasteel 



Op woensdag 22 december 2021 toonden de studenten van de tweede bachelorfase ingenieurs -
weten schappen hun P&O-projecten op de demodag (P&O staat voor Probleem oplossen en Ontwerpen). 
In teams van telkens een zevental studenten hebben ze diverse onderzoeks- en ontwerpopdrachten 
uitgevoerd. Op het einde van de dag reikte de alumnivereniging Alumni Ingenieurs KU Leuven prijzen 
uit aan de beste teams. 

De winnaars van de bachelorprijzen zijn  
Dag Malstaf, Ben Poelmans, Arne Putzeys,  
Marie-Johanna Schillemans, Matisse Teuwen,  
Tristan Toye en Arne Van Damme met hun project 
IDentiGate - Een intel ligente personeelstoegang.  
De jury bewon derde de inzet van het team voor  

dit ambitieuze project.  
Ze oordeelden dat het team 
een mooi eindresultaat heeft 
verkregen met een goede 
gebruiksinterface en 
apprecieerde de toevoeging 
van aderherkenning aan  
het project.  

Runner-up werd het project herlaadbare geopolymeer 
batterijen van Sam D'hoore, Gijs De Neve,  
Ewout De Petter, Jonathan Frederickx,  
Stephan Fuentes Bühler en Fran Ghys. De jury loofde 
de mooie aanpak van het team om batterijtegels te 
maken. Ze behaalden mooie resultaten en gaven er 
heldere toelichting bij. Ze ontwikkelden verschillende 
ontwerpen, maar toonden toch een duidelijke visie. 

Een overzicht en meer informatie per project vind 
je op:  

https://eng.kuleuven.be/media/pdf/2021-
infobrochure-demodag.pdf 

ALUMNIPRIJS P&O3 
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Team IDentiGate 

Project IDentiGate
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KRIJT 
Vroeger zei men wel eens van een leraar 
‘hij heeft krijt aan zijn vingers’. Als je dat aan 
de huidige generatie studenten zegt, dan 
is een verwarde associatie met het 
geologisch tijdperk van zo’n honderd 
miljoen jaar geleden niet uitgesloten.  
In feite hebben ze het niet helemaal mis 
want er heerste toen ook een warm klimaat, 
warmer dan nu zelfs, en het werd afge -
sloten door het massaal uitsterven van de 
dinosauriërs. Het valt nog af te wachten 
hoe de huidige periode met verkeers -
drempels als corona zal aflopen. 

Laat het nu uitgerekend datzelfde krijt zijn 
dat verdwijnt samen met de leraren van 
mijn generatie. Tijdens mijn lagereschooltijd 
was het een eer als de juf of de meester 
je vroeg om het bord af te vegen.  
De bedoe ling was dat je het krijt van het 
bord gedeeltelijk in het vilt van de wisser 
opving, maar in de praktijk werd het 
meren deel gewoon in de lucht verstrooid. 
Je kon maar hopen dat het je een extra 
punt voor vlijt en geen stoflong opleverde. 
Op de gevel op de speelplaats was een 
witte krijtplek te zien waar de borden wissers 
werden uitgeklopt. Ik bedoel de wisinstru -
menten, niet de veegpersonen. Aan de 
universiteit was het bordenvegen uitgegroeid 
tot een specialisatie en werd met het zelf -
standig naamwoord bordenveger verwezen 
naar de persoon die met spons, water en 
een raamtrekker het bord netjes proper 
maakte voor de volgende les.  

Omdat enkel een Judan bordmeester een 
perfecte cirkel op het bord kon toveren uit 
de losse pols werd ons, tijdens mijn aggre -
 gaats opleiding middelbaar onderwijs, nog 
geleerd hoe men met een touw en een krijtje 
dit resultaat kon simuleren. En zo deed je 
dat, tenzij je verwend was in een overge -

subsidieerde school die in het bezit was 
van een houten instrument dat op een uit 
de kluiten gewassen passer leek waarin  
je aan het ene been een krijtje kon 
bevestigen terwijl het andere been voorzien 
was van drie zuignapjes die je op het 
bord kon drukken en die er met drie 
vrolijke plopjes weer afgetrokken werden. 

Maar de tijden en de instrumenten wijzigden 
in de loop der jaren. Archimedes riep nog 
‘Noli turbare circulos meos!’, verwijzend 
naar zijn in het zand getekende figuur 
(spijtig genoeg verstond de Romeinse 
soldaat tegen wie hij het riep Latijn want 
die legde hem voorgoed het zwijgen op). 
In mijn les waren het de studenten die 
begonnen te mompelen als ik aanstalten 
maakte om het bord te wissen als ze nog 
niet klaar waren met noteren. De gsm was 
toen nog niet gepopulariseerd. Voor meer 
schrijfvlak werden de opvouwbare zij vleugels 
van de borden vervangen door op-en-neer 
bewegende vlakken, gelukkig voor mij voor -
zien van een touw of ketting zodat ik het 
bovenbord weer kon neerhalen. Soms had 
ik wel een stoel of een enterhaak nodig als 
de studenten de trekketting op de krijt -
richel legden voor ze het bord helemaal 
naar boven duwden.  

Weldra werden de borden beneden 
gehouden en projecteerde men vooraf 
geprepareerde home-made tekst.  
Bij uitzonderlijke gelegenheden zoals  
een doctoraat waren dat dia’s die met 
toestellen werden geprojecteerd die ook 
voor eindeloze binge-watchingavonden 
met vakantiekiekjes werden gebruikt.  
Met een afstandsbediening startte je  
een mechanisch proces waarbij de dia’s 
achter de lens met een typisch rammelend 
geluid gewisseld werden. Dat was niet 

GeniaaL gedacht 
We willen meningen horen. Meningen van ingenieurs over wat hen nauw 

aan het hart ligt, meningen van niet-ingenieurs over ingenieurs en ingenieuren, 
alles wat des mensen is, kan en mag aan bod komen. 

Als het maar ‘uw gedacht’ is, mijn gedacht.  

ADHEMAR BULTHEEL

Adhemar Bultheel is professor-emeritus 
aan de Faculteit Ingenieurs wetenschappen, 
verbonden aan de Afdeling Numerieke 
Analyse en Toegepaste Wiskunde van het 
Departement Computer wetenschappen. 
Hij heeft jarenlang opleidings onder delen 
in de toe gepaste wiskunde gedoceerd en 
is dan ook een vaste waarde in de 
herinneringen van vele alumni.

‘Je kon maar hopen dat 
het je een extra punt voor 

vlijt en geen stoflong 
opleverde.’
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zo’n groot succes want kort daarna 
werden handgeschreven transparanten 
geprojecteerd met een overheadprojector 
en werd kortstondig met de document -
projector geëxperimenteerd. Toen men  
de teksten begon klaar te maken met de 
computer en die laatste als schoothondjes 
konden meegenomen worden, was er niet 
echt een reden om de tekst eerst af te 
drukken op plastic vellen, die later in de 
dito soep belandden, maar werden de 
digitale beelden geprojecteerd door een 
aan het plafond bevestigde beamer. Zelfs 
die laatste fysische lichtstralen werden 
tijdens het corona-abnormaal vervangen 
door met horten en stoten digitaal van 
computer naar computer gestuurde bits.  

Aan de andere kant van de katheder worden 
natuurlijk elk jaar nieuwe ladingen studenten 
aangevoerd. Die veranderen geleidelijk. 
Wanneer er juist een nieuwe generatie 
ontstaat die verschilt van de vorige, is onder -
hevig aan de sorites paradox. Feit is dat 
zij zich nu schijnbaar anders gedragen dan 
mijn generatie deed toen ik student was. 
‘Schijnbaar’ is hier een belangrijk adjectief. 
Wij zaten als ijverige kopiisten uit De Naam 
van de Roos de magische formules over 
te pennen die de prof op het bord schreef. 
Wat je gemist had, bijvoorbeeld als de 
ondraaglijke ligtijd van het ontwaken wat 
was uitgelopen, kon je dan nakijken als  
je je een gestencilde studentencursus 
aanschafte. Ik vond het heerlijk om de 
gedeeltelijk genoteerde formules uit te 
werken die de prof met de rechterhand 
op het bord schreef en met de parallel 
daarmee voortbewegende bordenwisser 
in de linkerhand meteen weer uitveegde. 
Ik herinner me dat ik een splinternieuwe 
witte jeans verknoeide met stencilinkt bij 
het polykopiëren. Wit was niet de kleur van 

het krijt, maar droeg je namelijk fomo gewijs 
omdat het de kleur van de provorevolte in 
Amsterdam was met hun witte fietsenplan 
(gratis openbare fietsen), witte schoor -
stenenplan (tegen luchtvervuiling), witte 
wijvenplan (vrouwenrechten), witte 
woningplan (woningnood), enzovoort. 

En dan merk je dat er inderdaad niet zo 
heel veel veranderd is. Ook al betaalt men 
nu met een app op de bus en zijn de fietsen 
elektrische steps, mobiliteit en milieu zijn 
nog grotere problemen dan voorheen waar 
klimaatspijbelende zoomers een tijdje 
donderdagnamiddagen voor vrij maakten. 
Vijfenvijftig jaar geleden zou dat een 
happening heten. De modaliteiten en 
instrumenten veranderen wel, maar 
studenten niet echt. Ook al is make-love-
not-war vervangen door een ça-va-cultuur, 
na de isolatie van de coronablob, zitten 
studenten toch weer liever op de banken 
om te dromen van een maakbare toekomst 
waar nog alles kan en alles mogelijk is. 
Graag laten ze zich daar in slaap wiegen 
door een ASMR-ervaring met het achter -
grondgemurmel van de badinerende prof 
en knikken ze bedachtzaam na de projectie 
van de vijfde pagina met formules die ze 
amper hebben kunnen lezen. 

Een student met witte jeans en zwarte  
T-shirt (gelijkenis met bestaande personen 
is louter toeval) probeert de door vorige 
generaties in de bank gegrifte graffiti te 
ontcijferen tot zijn blik afdwaalt naar de 
rijen voor hem. Het woord ‘examen’ in het 
betoog van de prof doet hem opschrikken 
uit zijn dagdroom over de studente die vijf 
rijen voor hem aan haar helblauwe pashmina 
sjaaltje zit te frunniken en die duidelijk ook 
niet oplet. Het geroezemoes verstilt. De fel 
gesticulerende prof is in het verduisterde 
lokaal amper zichtbaar. Daardoor doen zijn 

bewegingen de studente denken aan de 
Fortnite Swish waar ze gisteren nog zo op 
geoefend had. Straks nog even opzoeken 
op YouTube. Hoewel, ze had zichzelf 
beloofd wat af te kicken van de digitale 
cornucopia. Maar het is moeilijk omdat de 
gravitatie van het zwarte gat van digitale-
informatieophoping zo sterk is dat 
spaghetti ficatie dreigt voor alles wat de 
waarnemingshorizon nadert. Dat doet haar 
denken aan de kerk van het Vliegende 
Spaghettimonster waarvan haar vriendin 
een link had doorgestuurd gisteren. Niet dat 
ze een van die pastafarians is, maar het is 
wel grappig waar mensen zich zoal mee 
amuseren. Haar mobieltje trilt in haar achter -
zak. Het is sterker dan haarzelf en ze haalt 
hem boven. Een whatsappje van Bert. 
‘Bert wie? Ah, heette die leuke gast van 
gisteravond met zijn opvallend witte jeans 
niet Bert? Zou die nu ook in de les zitten? 
Waarschijnlijk wel, anders zou hij niet over 
het sjaaltje beginnen dat ik van mama 
leende. Ach, geen tijd om te antwoorden.’ 
Aan het gerommel in het auditorium merkt 
ze dat de les gedaan is. De prof staat 
inderdaad te praten met twee studenten 
die na de les nog iets gaan vragen. Toch 
gauw nog even getokkeld: Alma 12u30. 
Jors Troelie en een paar smileys. Ann,  
ga je ook naar de les van N, vraagt haar 
vriendin. Euh, nee, dat overlapt met een 
vak dat ik nog van vorig jaar moet volgen. 
Toen ben ik niet dikwijls geweest en 
blijkbaar moet je toch naar de les gaan  
of hij weet het op het examen. Dus ga ik 
daar maar vooraan zitten. Hopelijk valt dit 
blauw sjaaltje op. Om half een, Alma 3? 
Zeg, hij zet toch al zijn slides online hé? 
 
Oordeel nu zelf. Ja, het is anders, maar echt 
veel is er niet veranderd.  
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Je hebt een opleiding tot burgerlijk ingenieur gevolgd. 
Waarom heb je voor die opleiding gekozen? 

Katrien Herdewyn: Ik wilde in eerste instantie een moderichting 
volgen of iets met schoenen doen, maar mijn ouders zitten beiden 
in de wetenschappelijke wereld, dus dat was niet meteen een optie. 
Mijn drie jaar oudere zus studeerde geneeskunde, maar dat sprak 
mij niet aan. In een brochure over burgerlijk ingenieur las ik dat 
deze studierichting geknipt is voor creatievelingen zoals ik. In het 
middelbaar volgde ik een studierichting met acht uur wiskunde. 
De wetenschappelijke basis was dus gelegd. Ik vond de ingenieurs -
studies heel interessant. Ik ging naar elke les en ik maakte graag 
oefeningen. De leerstof vond ik heel leuk, maar ik wist niet of de 
job van ingenieur iets voor mij zou zijn. De keuze voor een hoofd- 
en nevenrichting of de masterkeuze maakte ik telkens op basis van 
de vakken die ik het leukst vond, nooit op basis van werkzeker heid 
achteraf. Ik had totaal geen idee van wat ik na mijn studies zou 
gaan doen. Mijn grootvader is ook ingenieur. Dat heeft ook meege -
speeld bij mijn keuze voor de ingenieursstudies. Hij wilde immers 
heel graag dat een van zijn kleinkinderen ingenieur zou worden. 
 
Was je tijdens je studies al met mode bezig? Had je toen al 
in je achterhoofd om iets met mode te gaan doen? 

Katrien Herdewyn: Ik was veel met mode bezig, maakte mijn 
eigen kleren en kocht heel veel schoenen. Voor VTK Revue 
maakte ik de kostuums. Ik was dus wel modebewust, maar had 
geen plannen om in die sector te gaan werken. Op dat moment 
was dat puur een interesse en een hobby.  
 
Wat heeft de inhoud van de opleiding voor jou persoonlijk  
en voor jouw carrière betekend? 

Katrien Herdewyn: Het is misschien een cliché, maar ik denk 
dat het belangrijkste de manier van denken is. Je leert hoe je 
problemen moet benaderen en oplossen. Je bouwt ook een 
brede basis uit. Als je mij bijvoorbeeld nu een wetenschappelijke 
vraag stelt of je vraagt naar een wet uit de fysica, dan is de kans 
dat ik het correct heb klein, maar het zal mij weinig moeite kosten 

om het allemaal weer op te pikken. Dat is voor mij heel nuttig 
omdat ik in veel verschillende sectoren werk. Tijdens een project 
met een bedrijf dat glas maakt voor de bouw, stonden in de 
datasheets veel zaken die mij vanuit de nevenrichting materiaal -
kunde zijn bijgebleven waardoor het voor mij makkelijker was om 
alles te begrijpen.  
 
Het is nog steeds een beetje atypisch dat een meisje voor 
burgerlijk ingenieur kiest. Was er iets dat jij miste aan de 
opleiding als meisje? 

Katrien Herdewyn: Ik krijg regelmatig e-mails van meisjes die 
denken dat ze de studies niet zullen aankunnen en al faalangst 
ontwikkelen nog voor ze met de opleiding starten. Natuurlijk is 
het intimiderend om tussen studenten terecht te komen die anders 
lijken te zijn dan jij, zeker als je niet zelfzeker bent. Bij mijn eerste 
P&O kreeg ik een random groep toegewezen waar ik niemand 
van kende. Ik had toen het gevoel dat mijn medestudenten 
slimmer waren dan ik. Ik focuste me op de presentatie en het 
verslag. Uiteindelijk bleek ik de enige uit de groep die de tweede 
bachelor mocht aanvatten. 
 
Als ik nu in scholen ga spreken over het belang van STEM, wil ik 
laten zien dat de opleiding toegang biedt tot meer dan typisch 
mannelijke beroepen. Er is duidelijk een gebrek aan vrouwelijke 
rolmodellen.  
 
Mocht je het zelf in handen hebben, binnen onze opleiding 
of in het middelbaar, hoe zou jij dan de instroom van 
meisjesstudenten in de opleiding trachten te verbeteren? 

Katrien Herdewyn: Als ik naar het curriculum zelf kijk, vind ik  
het een goede opleiding. Ze is heel theoretisch, dus je moet veel 
studeren, wat ik op zich geen probleem vind. De toepassingen, 
wanneer je de theorie omzet in de praktijk, mogen echter breder 
zijn. Het aanbod projecten mag diverser. Toen ik materiaalkunde 
studeerde, kregen we een project over onderdelen van vracht -
wagens. En dat terwijl er in de materiaalkunde echt nog meer 
superinteressante onderwerpen zijn. De projecten zijn meestal 
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heel stereotiep en mannelijk. Als je daar bijvoorbeeld iets uit  
de mode aan toevoegt, kan je laten zien dat ingenieurs weten -
schappen brede mogelijkheden biedt. Veel meisjes kiezen nu 
voor handelsingenieur of bio-ingenieur omdat dat net iets 
vrouwelijker lijkt, terwijl er ook voor burgerlijk ingenieurs veel 
opportuniteiten zijn. 
 
Concreet denk ik dat het belangrijk is om jonge vrouwelijke 
rolmodellen in een technisch beroep in de kijker te plaatsen.  
Als je nu op tv een ingenieur ziet, is dat meestal een blanke man. 
Hiermee kunnen meisjes zich moeilijker identificeren. Anderzijds 
kan het projectwerk op middelbare scholen meer divers zijn.  
Nu bouwen ze vaak elektronische bordjes, maar dat zouden 
beter projecten worden die beide genders aanspreken. 
  
En nu over jouw carrière, zou je eens kunnen schetsen waar 
je je nu mee bezighoudt? 

Katrien Herdewyn: Ik werk vooral voor Elegnano, gestart als een 
slow fashion schoenenlabel. We brengen niet elk half jaar een 

nieuwe collectie uit, maar werken met een permanente collectie 
waar we af en toe nieuwe modellen aan toevoegen. Vandaag de 
dag definieert Elegnano zich als een fashion tech bedrijf,  
dus modetechnologie. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met  
de ontwikkeling van een riem voor mannen waarvan een deel  
ge-3D-print wordt en een deel uit een lederalternatief bestaat:  
geen echt leder, maar bijvoorbeeld leder op basis van planten. 
Een ander project is de biofabricatie van leder. Dat is het 3D-
printen van leer op basis van stamcellen. Het zijn dus zeer 
technologische applicaties voor de mode-industrie. Anderzijds 
hebben we ook een consulting service voor zowel mode- als 
techbedrijven met overbruggende projecten. Bij techbedrijven 
zijn dat dan bijvoorbeeld augmented reality brillen. Als je deze 
brillen wil verkopen aan bijvoorbeeld dokters, de gewone man of 
modebedrijven, dan heb je een model nodig dat er mooier uitziet 
dan de traditionele prototypes. Andere voorbeelden: modebedrijven 
met schoenen waarvan je de hakken kan afnemen of handtassen 
waarin je je gsm kan opladen. We zijn ook bezig met de optimalisatie 
van het snijden van leer, om zoveel mogelijk uit een lap leer te krijgen. 
Hiervoor moet je berekeningen maken en werken met artificiële 
intelligentie. De meeste Elegnano-schoenen bestaan uit veel 
kleine stukjes leer met de bedoeling om zo weinig mogelijk afval 
te creëren.  
 
Soms werk ik ook voor andere sectoren dan mode of tech,  
puur omdat ik het interessant vind om te zien hoe verschillende 
industrieën problemen aanpakken. Je leert daar veel van.  
 
Waar haal je het meeste voldoening uit? 

Katrien Herdewyn: Niet uit iets specifieks, maar uit afwisseling. 
Soms ben ik puur bezig met de ontwikkeling van schoenen en 
nieuwe producten. De dag nadien kan ik mij volledig onderdompelen 
in een andere wereld. Dat kan dan heel technisch zijn, zoals bijvoor -
beeld datasheets onderzoeken, uitzoeken hoe een product werkt 
en hoe we het beter kunnen maken of discussies voeren met 
mensen uit verschillende domeinen, ... Ik geniet vooral van de 
samenwerking met mensen met een totaal andere achtergrond 
en die op een andere manier dan ik denken. Dat vind ik boeiend 
en inspirerend.  
 
Je hebt in het begin van het interview aangehaald dat je 
altijd wel bezig bent geweest met mode. Wanneer en vooral 
waarom heb je de stap gezet om mode te combineren met 
technologie? 

Katrien Herdewyn: Na mijn studies burgerlijk ingenieur heb ik 
vier jaar als doctorandus gewerkt aan het Departement Natuurkunde 
en Sterrenkunde omdat ik op dat ogenblik niet wist wat ik met 
mijn ingenieursdiploma wilde gaan doen (lacht). Ik werkte er 
graag en was ook geïnteresseerd in het onderzoek voor mijn 
masterthesis. Per toeval stootte ik op een artikel in GeniaaL  
over Anne Poesen (n.v.d.r. GeniaaL nr. 8, p. 8-9) die ingenieur-
architect studeerde aan de KU Leuven en later in Milaan een 
opleiding schoenontwerpen volgde. Ik dacht meteen: ‘dat wil  
ik ook doen!’. Het ging om een avond- en weekendopleiding.  
Ik vond het superleuk om in die vier jaar beide opleidingen te 
kunnen combineren. Tijdens mijn opleiding schoenontwerpen 
ontdekte ik dat schoenen heel technische producten zijn, terwijl 
er niet veel innovatie aan te pas komt. Als ingenieur zag ik hier 
potentieel in. Dat was het ideale moment om te springen:  
als het zou mislukken, kon ik nog altijd iets met mijn 
ingenieursdiploma doen.  

Ereprofessor Katrien Herdewyn
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Zo’n eigen start-up oprichten is 
natuurlijk geen 9-to-5 job en gaat 
gepaard met heel hard werken. 
Hoe combineer je dat met je 
persoonlijke leven? 

Katrien Herdewyn: Ik combineer 
het niet altijd even succesvol (lacht) 
en ik zou het anderen ook niet 
aanraden. Het is een soort leven  
dat niet voor iedereen is weggelegd, 
maar zelf ben ik er heel gelukkig mee. 
In het begin klopte ik lange dagen.  
Nu probeer ik meer vrije momenten 
in te lassen. Als ik in Californië ben, 
probeer ik minstens een dag in het 
weekend vrij te houden en trek ik  
de natuur in. Ik merk dat ik dat nodig 
heb om mij op te laden en nieuwe 
ideeën te vormen. Als ik in België 
ben, maak ik tijd om mijn vrienden 
en familie te zien.  
 
Een deel van mijn werk is voor mij ook 
ontspanning. Schoenen ontwerpen, 
kleurenpaletten kiezen en materialen 
selecteren doe ik heel graag.  
Voor vergaderingen en strategische 
plannen heb ik meer focus nodig en 
dat plan ik dan in het meer actieve 
deel van mijn werkdag.  
 
Je spendeert veel tijd in 
Californië. Merk je een groot 
mentaliteitsverschil in vergelijking 
met België? 

Katrien Herdewyn: Er is een enorm 
mentaliteitsverschil: mensen zijn er 
positief en optimistisch. Ze kijken 
ook op een andere manier naar 
risico’s. Dat komt omdat ze bijna 
geen sociaal vangnet hebben. 
Studeren kost er veel geld en mensen 
zijn het gewoon om schulden te 
hebben. Ik ken mensen die nu vicepresident zijn van een bedrijf, 
maar die een jaar eerder in hun auto woonden. De uitdagingen 
zijn talloos, wat hen een enorme veerkracht geeft. Die veerkracht, 
het optimisme en het durven nemen van risico’s, zorgen voor  
een heel inspirerende omgeving. Ja, daarom ben ik er graag. 
In België zien we vaak de obstakels, wat geen slechte eigenschap is. 
We kunnen de moeilijkheden goed inschatten. Maar als dat je 
persoonlijkheid vormt en het bovendien in je opleiding wordt 
aangeleerd, kan het je als ondernemer belemmeren. Ik merkte 
dat zelf ook toen ik drie à vier jaar bezig was. Als ik met mensen 
ging praten of op evenementen kwam, kreeg ik vaak te horen dat 
ondernemen zwaar kan zijn. In Californië droomt men echt met je 
mee. Ik heb een goede balans gevonden tussen mijn nuchtere 
manier van denken en hun bijna kinderlijke positiviteit.  
 
Verdergaand op deze San Francisco-mentaliteit - die we 
misschien kunnen omschrijven als ‘the sky is the limit’ - 
waar ligt voor jou dan de toekomst van Elegnano?  

Katrien Herdewyn: We zijn onze actieradius aan het uitbreiden. 
De ontwikkeling van lederalternatieven vind ik zelf belangrijk.  
Qua milieu-impact doet de mode-industrie het niet goed.  
Onze generatie moet daar oplossingen voor aanreiken. Hoe kunnen 
we technologie inzetten om de mode voor te bereiden op de 
toekomst? Dat is voor mij en Elegnano de uitdaging die het beste 
aansluit bij mijn passie. Op dit moment verloopt dit materiaal -
technisch, via de ontwikkeling van nieuwe materialen. We zijn 
gestart met nanotechnologie in leder en proberen dit nu naar  
een volgend niveau te tillen door niet enkel het leer te bewerken, 
maar ook nieuwe materialen te ontwikkelen.  
 
We wensen je nog veel succes en zijn benieuwd naar wat 
Elegnano nog gaat verwezenlijken in de toekomst! Enorm 
bedankt om tijd te maken voor dit interview en nogmaals 
proficiat met je aanstelling als ereprofessor!  
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TINNE 
TUYTELAARS 

Je gaat onderzoek doen 
op zelflerende systemen. 
Kan je vertellen wat dat is? 

Wanneer data wordt aan -
geboden is het de bedoeling 
dat het ontvangende sys -
teem in staat is om deze 
data te herkennen en te 
classificeren in een door 
de gebruiker gedefinieerd 
veld. Omdat de instroom 
van data danig kan 
verschillen en het verband 
tussen input en output 

zeer complex kan zijn, maken we hiervoor gebruik van zelf -
lerende systemen, waarbij het systeem zich aanpast aan de 

variaties en de optimale parameters zelf bepaalt op basis van 
trainingsdata (voorbeelden), ook bekend onder de noemer machine 
learning, zeg maar een mechanistisch leergedrag. Dit werkt voor 
zover de trainingsdata representatief is, met andere woorden 
dezelfde soort variaties vertoont als wat er later aan het systeem 
wordt aangeboden. Beschouw het als data met variërende 
kenmerken, maar vasthangend aan een standaard kader. In de 
reële wereld is dat kader niet statisch, maar verandert het voort -
durend. We willen dit verbeteren door over te stappen op continu 
lerende modellen, waarbij niet alleen de te detecteren kenmerken, 
maar ook bijvoorbeeld de achtergronden of de belichtings omstandig -
heden variëren. Een voortdurend bewegend referentiekader moet 
dan actief meegenomen worden in het leerproces. Op die manier 
wordt het mogelijk om af te stappen van de vereiste statische setting. 
  
Hoe gaat deze veranderende data-achtergrond 
geïmplementeerd worden?  

Zelflerende systemen optimaliseren een loss functie  
(n.v.d.r. een verliesfunctie: evalueert de kwaliteit van een model).  

In april werden de Advanced Grants van de European Research Council (ERC) bekend -
gemaakt. Binnen de KU Leuven werden vijf toponderzoekers met deze prestigieuze beurs 
bekroond. Naast Pierre Vanderhaegen van de Faculteit Geneeskunde tellen we niet minder 
dan vier laureaten aan onze Faculteit Ingenieurswetenschappen: Ingrid Verbauwhede, 
Georges Gielen, Frederik Vercauteren en Tinne Tuytelaars. Een welgemeende proficiat.  
Dit is een verwezenlijking die hen te beurt valt dankzij hun jarenlang aangehouden onderzoek 
op hoog niveau en erkenning in de internationale context. Allen behoren tot het Departement 
Elektrotechniek. Ik had het genoegen om met elk van hen een gesprek te hebben. Het gesprek 
met Ingrid Verbauwhede en Georges Gielen verscheen in GeniaaL 55. Hierna volgt het 
interview met Frederik Vercauteren en Tinne Tuytelaars.  

BOB PUERS

ERC Advanced Grants 
voor vier onderzoekers 
in onze Faculteit 

Een interview met de verse beurshouders  
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Als de omstandigheden voortdurend veranderen is het moeilijk 
dit optimum te vinden, gezien de nieuw inkomende data steeds 
gaat domineren en oude kennis verloren gaat. Dit kunnen we 
tegengaan door een buffer bij te houden van eerdere situaties, 
mochten die zich opnieuw voordoen. Of we kunnen uitzoeken 
welke parameters belangrijk zijn en welke niet om zo te vermijden 
dat belangrijke informatie overschreven wordt. Bij de bewerkingen 
zal niet zozeer de rekenkracht, dan wel het beschikbare geheugen 
cruciaal zijn, met natuurlijk voldoende snelle screening. Hoe om -
vangrijker het model, des te krachtiger kan de classificatie uitgevoerd 
worden. Maar omdat geheugen niet onbeperkt is, zal onderzocht 
worden hoe de algoritmes kunnen blijven draaien met een 
beperkt geheugen. 
 
Welke praktische toepassingen beoog je met deze systemen? 

Met mijn achtergrond in beeldverwerking is het niet verbazing -
wekkend dat ik gekozen heb voor een toepassing in de videosector. 
Het idee is tien jaar geleden ontstaan binnen een werkgroep in 
een Europees project, waar geopperd werd een systeem te 
bedenken om slechtzienden automatisch beeldinformatie mee  
te geven via het audiokanaal, gemixt tussen de normale audio.  

In die tijd was het nog te hoog gegrepen om dit volautomatisch 
te doen, maar vandaag denk ik dat het mogelijk wordt.  
De resultaten uit deze ERC kunnen hierin meteen worden 
toegepast. Uit bewegende videobeelden zal de belangrijkste 
informatie worden geëxtraheerd om eerst via tekst en dan via 
een artificiële stem mee te versturen met de gewone klankband. 
(n.v.d.r.: vergelijkbaar met de onderschriften met extra info voor 
slechthorenden). Het idee van de continu lerende modellen wordt 
hier ten top gedreven en we verwachten dat we binnen vijf jaar 
hier een eerste prototype kunnen voorstellen. 
 
Hoe zal deze beurs je teamwerking beïnvloeden? 

Mijn onderzoeksgroep telt momenteel tien tot twaalf 
medewerkers. Het is niet mijn bedoeling om dat aantal te laten 
toenemen. Als je doctoraatsstudenten behoorlijk wilt opvolgen is 
dit zowat het maximum. Uiteraard zal ik de middelen gebruiken 
om nieuwe onderzoekers te rekruteren, voor zij die vertrekken. 
Het mooie is dat ik nu meer ontspannen aan eigen onderzoek 
kan doen, zonder druk om financiële ondersteuning te zoeken 
onder de vorm van allerhande, vaak kortlopende of meer 
toepassingsgerichte projecten.  
 
Zal je de beurs ook besteden aan uitrusting of labo’s? 

In de eerste plaats zullen de middelen worden aangewend voor 
personeel, maar natuurlijk zal een deel besteed worden aan 
computerservers, rekenkracht en zeker aan krachtige GPU’s 
(n.v.d.r.: grafische processorkaart) voor de geplande 
videoapplicatie. De verwachting is dat ons onderzoek ook 
toepasbaar zal zijn voor andere beeldspecifieke applicaties. 
 
Heb je nog raad voor anderen? 

Ik heb zelf een paar keer getwijfeld om mijn aanvraag in te dienen 
en liep soms tegen de deadline aan. Je moet tenslotte een goed 
onderbouwd dossier rondkrijgen. Maar ik zou zeggen: weg met 
de twijfel en ga ervoor!

Continual learning (adaptive ML)

Audio description - foto AMI: Accessible Media Inc (https://www.ami.ca/) 



FREDERIK 
VERCAUTEREN 

Kwantumcomputers zijn 
het onderwerp van je 
ERC-beurs. Wat doen 
die precies en wat is  
het probleem dat je wil 
aanpakken?  

Een kwantumcomputer is 
een nieuw type computer 
die gebruik maakt van 
fenomenen zoals super -
positie en verstrengeling.  

In tegenstelling tot een klassieke computer kan een kwantum -
computer berekeningen in parallel uitvoeren op exponentieel veel 
data tegelijkertijd. Door die massieve rekenkracht vormen ze echter 
ook een enorme bedreiging voor de huidige cryptografische 
algoritmes, die gebruikt worden in beveiligde communicatie en 
digitale handtekeningen. De veiligheid van een cryptografisch 
algoritme wordt in eerste instantie bepaald door een onder liggend 
moeilijk wiskundig probleem, zoals het ont binden van grote gehele 
getallen in priemgetallen. Voor een voldoende grote kwantum -
computer zijn die problemen makkelijk op te lossen, waardoor 
andere algoritmes noodzakelijk worden. Gelukkig zijn de bestaande 
kwantumcomputers nog te klein om deze aanvallen echt uit te 
voeren. Maar er is meer aan de hand: een aanvaller kan namelijk 
versleutelde informatie die lange tijd beveiligd moet blijven, opslaan 
en in de toekomst, met een voldoende grote kwantum computer, 
ontcijferen. Bovendien neemt de transitie naar nieuwe crypto -
grafische standaarden veel tijd in beslag (gewoonlijk meer dan  
tien jaar) waardoor de ontwikkeling van nieuwe crypto grafische 
algoritmen die veilig blijven tegen kwantumcomputers (zogeheten 
postkwantumcryptografie), heel erg dringend wordt.  
 
Hoe ga je dit probleem aanpakken?  

In mijn ERC (ISOCRYPT – Isogeny Based Cryptography) zal ik 
een nieuw type moeilijk wiskundig probleem ontwikkelen en 
analyseren voor de veilige implementatie van postkwantum -
cryptografie. Het zal gebaseerd zijn op het berekenen van een 
afbeelding (isogenie) tussen twee elliptische krommen. Het project 
probeert een antwoord te vinden op drie grote vragen: Ten eerste: 
hoe moeilijk is dit isogenieprobleem echt, voor zowel klassieke 
computers als kwantumcomputers? Ten tweede: hoe kunnen we 
dit probleem gebruiken als basis voor cryptografische toepassingen, 
zoals bijvoorbeeld digitale handtekeningen? En ten slotte: hoe 
kunnen we de resulterende systemen efficiënt en veilig implemen -
teren? Het project is dus zeer ambitieus, inclusief een aantal 
vraagstukken waar we momenteel nog maar een zeer rudimentaire 
aanpak voor hebben. Maar dat vormt precies de uitdaging voor 
de komende vijf jaar onderzoek. 
  
Hoe belangrijk is deze financieringsbron in het geheel  
van je onderzoeksportfolio?  

Het belang van deze ERC-beurs is dat het gedurende vijf jaar 
een stabiele financiering mogelijk maakt van risicovol fundamenteel 
onderzoek. Cryptografie staat hoog op de onderzoeksagenda 
van bijvoorbeeld de Europese Commissie omwille van het strategisch 
belang, maar de meeste onderzoeksprojecten, zoals in het kader 
van Horizon2020, richten zich op een hoger TRL (Technology 
Readiness Level). De omvang van een Advanced ERC Grant 

(equivalent van ongeveer vijf FWO-projecten) geeft ook voldoende 
ruimte om een onderzoeksteam uit te bouwen met focus op  
één specifiek onderwerp. Het ERC-project zal 50% van mijn tijd 
in beslag nemen; de overige 50% zal dan verdeeld worden over 
de andere projecten, onderwijs en dienstverlening. De lopende 
projecten zijn minder fundamenteel van aard en ik blijf die verder 
opvolgen. Ze leggen meer de nadruk op privacytoepassingen 
van cryptografie en op efficiënte implementaties.  
 
Kan of zal je hiermee nieuwe horizonten aanboren?  

De ERC-beurs past in het algemeen kader van mijn huidig onderzoek 
dat een brug slaat tussen algoritmische aspecten van getaltheorie 
en toepassingen in cryptografie. De afgelopen jaren hebben we 
voornamelijk onderzoek gedaan naar cryptografische systemen 
gebaseerd op moeilijke problemen in roosters (een verzameling 
van gestructureerde punten in een hoog-dimensionale ruimte). 
Het belangrijkste resultaat hiervan is Saber, een roostergebaseerd 
cryptografisch algoritme dat een van de vier finalisten is van het 
standaardisatie-initiatief van NIST (National Institute of Standards 
and Technology). Indien geselecteerd zal het ingebouwd worden 
in alle toepassingen die gebruik maken van beveiligde communicatie, 
zoals bijvoorbeeld browsers en mobiele telefoons.  
 
Welke disciplines komen aan bod en wat is de impact op  
de samenstelling van je team?  

De disciplines komen ruwweg overeen met de drie fundamentele 
vragen waarop we een antwoord proberen te vinden: algoritmische 
getaltheorie, cryptografie en veilige implementaties. Voor elk van 
deze aspecten willen we ons team uitbreiden met een postdoctoraal 
onderzoeker die expertise heeft in het desbetreffende domein, 
samen met drie doctoraatsstudenten, die we internationaal 
rekruteren. Momenteel is het echter vrij uitdagend om echt goede 
mensen aan te trekken omdat cryptografische expertise bijzonder 
veel gevraagd wordt, zowel in grote bedrijven als in kleinere start-ups. 
 
Plan je bijkomende investeringen in apparatuur of labo’s?  

Buiten een aantal desktops, laptops en software voor computer -
algebra heeft het onderzoek geen nood aan gespecialiseerde 
infrastructuur. Aangezien we met een theoretisch model werken 
van een kwantumcomputer hebben we geen nood aan een 
echte – gelukkig maar. 
 
Binnen je onderzoeksgroep heb je een collega die ook  
een ERC-beurs behaald heeft. Werk je samen?  

Ingrid Verbauwhede en ik werken al geruime tijd samen: onze beide 
expertisedomeinen zijn namelijk complementair en komen overeen 
met twee fasen van de levenscyclus van een cryptografisch 
algoritme, nl. ontwerp/analyse en veilige implementatie. 
Bovendien is er een natuurlijke wisselwerking: in de ontwerpfase 
houden we al rekening met aspecten van veilige implementatie 
en analyseren we welke impact bepaalde parameterkeuzes 
hebben op de veiligheid van een cryptografisch systeem. 
 
Heb je nog raad voor anderen? 

Mijn raad voor kandidaten voor ERC-beurzen is: als je een goed 
idee hebt, doe het gewoon: dien je voorstel in. Aarzel niet! Verder 
zou ik Iesel Van der Plancken (n.v.d.r. Dienst Onderzoeks coördinatie) 
expliciet willen danken voor de vele suggesties die het projectvoorstel 
verbeterd hebben, wat ongetwijfeld het slaagpercentage positief 
beïnvloed heeft.  
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Dag Gerrit Jan. Aan onze faculteit kennen we allemaal jouw 
voorganger, collega Ronnie Belmans, maar jij bent ook geen 
nobele onbekende. Wat is jouw achtergrond? 

Ik ben Nederlander, heb gestudeerd aan de Universiteit van Twente. 
Daar heb ik een combinatie van ingenieurswetenschappen 
(Technische Natuurkunde) en filosofie gevolgd. Ik heb een tijdje  
in een energie-onderzoeksinstelling in Nederland, het ECN, 
gewerkt, waar ik ook mijn doctoraatswerk heb gedaan. In 2007 
ben ik naar VITO gekomen en ben daar tot 2015 directeur Energie 
geweest. Daarna ben ik overgestapt naar de industrie als directeur 
van een zonne-energiebedrijf in Tilburg. En in 2021 heb ik de 
overstap naar EnergyVille gemaakt. 
 
Dit was niet je eerste contact met EnergyVille, toch? 

Ik was er bij vanaf het prille begin toen in 2010 EnergyVille werd 
opgericht door KU Leuven en VITO. Koen Debackere vanuit  

KU Leuven en Dirk Fransaer vanuit VITO hebben dit sterk gesteund 
en Ronnie Belmans en ikzelf hebben EnergyVille dan onder onze 
hoede gekregen. De bedoeling was en is om een instituut te 
hebben dat de tot dan toe vrij versnipperde onderzoeks initiatieven 
rondom energie bundelt in één instituut met Europese impact en 
visibiliteit. Een interessante kans voor de respectievelijke onder -
zoekers om elkaar te leren kennen en samenwerkingen uit te 
bouwen. Later zijn ook imec en UHasselt deel gaan uitmaken 
van EnergyVille. Alle onderzoekers en labora toria zijn fysiek samen -
gebracht in het Thor Park in Genk waar we een aantrekkings pool 
voor energiebedrijven bieden om ondernemer  schap inzake 
duurzame energie te ondersteunen en te stimuleren.  
  
Als ik het goed begrijp heb je in 2015 de overstap van 
VITO/EnergyVille naar de bedrijfswereld gemaakt om in 2021 
terug te keren? 

Precies. Toen mij gevraagd werd om de aanstelling van Ronnie 
Belmans over te nemen, heb ik dit grondig overwogen vooraleer 
ja te zeggen en me kandidaat te stellen. Het feit dat er good 
governance werd opgezet waarbij EnergyVille in een aparte, 
onafhankelijke stichting werd ondergebracht was zeker een erg 
positief punt. Ik heb daarnaast wel een minimale aanstelling aan 
de KU Leuven, maar onbezoldigd. 
 
Je sprak van EnergyVille-partners KU Leuven, VITO, imec  
en UHasselt. Hoe groot is EnergyVille momenteel? 

Ondertussen is EnergyVille uitgegroeid tot een onderzoeks -
instelling met meer dan 400 medewerkers en met ongeveer  
vijftig miljoen jaaromzet. 
 
Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 

Momenteel hebben we acht onderzoekslijnen. Elk van die onder -
zoeks lijnen kadert binnen innovatieve, duurzame energie en 
intelligente energiesystemen. Deze onderzoekslijnen zijn zonne-

De wind in de zeilen voor 
EnergyVille met Gerrit Jan 
Schaeffer aan het roer
EnergyVille, een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, 
imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen, 
bestaat tien jaar. Het onderzoekscentrum heeft afscheid genomen van haar general manager 
Ronnie Belmans, die met emeritaat ging (lees ook GeniaaL nr. 55). De nieuwe kapitein is 
Gerrit Jan Schaeffer. We vragen hem naar de toekomstplannen voor EnergyVille en de rol 
van KU Leuven daarin.  

LILIANE PINTELON

Ronnie Belmans (links) en Gerrit Jan Schaeffer (rechts)



energie, batterijen, thermische systemen, elektriciteitsnetten, 
vermogenelektronica, gebouwen en wijken, power-to-molecules 
en energiestrategieën en -markten. (n.v.d.r.: meer lezen kan op 
https://www.energyville.be). Bij een aantal van deze onderzoeks -
lijnen spelen professoren van de KU Leuven en de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen trouwens een belangrijke rol.  
Voor thermische systemen is dat momenteel Lieve Helsen (Departe -
ment Werktuigkunde), voor elektriciteitsnetten Dirk Van Hertem 
(Departement Elektrotechniek – ESAT), voor vermogens elektronica 
Johan Driesen (Departement Elektrotechniek – ESAT) en voor 
gebouwen en districten is dat Dirk Saelens (Departement 
Burgerlijke Bouwkunde). 
 
Wat betreft deze laatste topic, dit gaat ook over privéwoningen? 

Jazeker. We moeten echt heel snel werk maken van een degelijk 
klimaatplan. Woningen zijn daar een belangrijke parameter in.  
De technologie voor energieneutraal bouwen is er al. Dit toepassen 
in nieuwbouw is nog vrij makkelijk, maar bij oude, bestaande 
gebouwen is dit veel minder evident. Bij privéwoningen, op sociale 
woningen na, zit je bovendien met miljoenen Vlamingen en Belgen 
die moeten beslissen en actie nemen. Het is aan ons, EnergyVille, 

om concepten te bedenken en toe te passen. Onze rol zit in  
het uittesten van technieken en het werken naar het betaalbaar 
maken ervan. 
 
EnergyVille is dus erg bezig met de toekomst van ons klimaat? 

Absoluut. De klimaatproblematiek is een erg urgente problematiek. 
De energietransitie is al van start gegaan, maar het moet absoluut 
sneller gaan. Die energietransitie uit zich in het toenemende gebruik 
- en dat is echt nodig! - van elektrische auto’s, warmtepompen, 
PV-panelen, windenergie, … Die technologie is er al, maar ook 
dat kan nog beter. Elektrische personenwagens, daar gaat het  
al vrij goed mee, maar voor vrachtwagens is dit niet zo evident. 
Waterstof is een alternatief voor diesel, maar dit is dan weer niet 
zo energie-efficiënt. Eigenlijk kun je de ideale energietoekomst 
samenvatten als volgt: alles wat elektrisch kan, moet elektrisch 
en waar dit (nog) niet mogelijk is, moet er gewerkt worden met 
groene moleculen. Het Vlaamse en Belgische klimaatplan is 
goed, maar het kan en moet nog beter. 
 
Hoe zit de relatie EnergyVille versus beleid? Zijn jullie 
medebeleidsmaker? 

Neen, wij leveren science-based input naar de overheid. Wij zijn dus 
geen beleidsmaker. Het is niet onze rol of ambitie om uitspraken te 
doen over politiek gevoelige thema’s zoals bv. de kernuitstap. 
Zoals vermeld op onze website is onze rol anders: wetenschappelijk 
en niet politiek: ‘EnergyVille ontwikkelt de technologieën en 
kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij 
hun transitie naar een energie-efficiënte, gedecarboniseerde en 
duurzame stedelijke omgeving.’  
 
Het is duidelijk dat er samenwerking is tussen de partners 
binnen EnergyVille, KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. 
Maar zijn er ook externe partnerships?  

Uiteraard. Er zijn o.a. partnerships met Engie (https://www.engie.be) 
en Elia (https://www.elia.be/). En internationaal is samen werking 
binnen de driehoek Nederland-Duitsland-België erg belangrijk. 
 
Succes met je nieuwe functie en EnergyVille.  

EnergyVille

 Thor Park
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Kunnen wij de 
zeespiegelstijging 
indijken? 
In het Bluebridge-gebouw en het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum in het Wetenschapspark 
in Oostende vond op 23 september 2021 de forumavond van Alumni Ingenieurs KU Leuven 
plaats, georganiseerd door KU Leuven, Campus Brugge. Bluebridge-Ostend Science Park 
is een ontmoetingsplek voor innovatieve bedrijven in de Blauwe Groei, die staat voor duurzame 
ontwikkeling van de mariene en maritieme sector. De juiste plaats dus om over zeespiegel -
stijging te praten. 
 
 
HENDRIK VAN BRUSSEL 

Professor Pieter Rauwoens, Campusvoorzitter KU Leuven, 
Campus Brugge, stelt kort Campus Brugge voor. Ongeveer 
vijfhonderd studenten studeren er aan twee faculteiten: Industriële 
Ingenieurswetenschappen en Bewegings- en Revalidatieweten -
schappen. Onderzoekspeerpunten zijn: revalidatie wetenschappen, 
bouwkunde, nieuwe materialen en mechatronica. Binnen bouwkunde 
lopen studies over kustwaterbouw (modellering (numeriek en in 
laboratorium), (historische) data-analyse, in-situ monitoring,  
en grondmechanica) en duurzame materiaalkring lopen in  
de bouw (RecyCon).  
 

WE GAAN NOG NIET DIRECT  
VERDRINKEN … 

Professor Patrick Willems, Afdeling Hydraulica en Geotechniek, 
KU Leuven, analyseert de zeespiegelstijging langs de Belgische 
kust. Een trendanalyse van de hoogwaterstanden, opgemeten 
met een kustmaregraaf, brengt verrassend maar een heel lichte 
stijging aan het licht, ongeveer 2 mm/jaar sedert 1925 (1,8 mm/jaar 
astronomische hoogwaterhoogte en 0,2 mm/jaar stormopzethoogte). 
Alhoewel geen opwaartse trend merkbaar is treden grote variaties 
op, alsook een periodieke schommeling (periode 18,6 jaar) te wijten 
aan een oscillatie van het maanvlak. De stijging is hoofdzakelijk  
te wijten aan de uitzetting van het zeewater (39%), maar ook  
aan het afsmelten van het ijs op Groenland (22%), van de gletsjers 
(17%) en van Antarctica (12%). Wereldwijd is de stijging 3,2%/jaar. 

De trend is het sterkst langs de Stille Oceaan, minder langs de 
Atlantische Oceaan en nog minder langs de Noordzee. Een andere 
trend die de stijging compenseert, is de inzakking van de bodem 
(in Vlissingen: 0,24 mm/jaar). 
 
Met het oog op het beschermen van de kust en het hinterland is 
een goed zicht op de toekomstige zeespiegelstijgingen van belang. 
Er moet vooral gekeken worden naar de extreme waarden van 
de hoogwaterstanden en de frequentie van hun optreden.  
De verwachte frequentie van de extreme waarde (één/honderd 
jaar, één/duizend jaar) zal bepalend zijn voor de financiële 
haalbaarheid van de noodzakelijke oplossingen. 
 
Als alle ijs op aarde zou smelten, bij een temperatuurstijging  
van 5°C, dan zou de zeespiegel 50 tot 70 meter stijgen, 2,5 m deze 
eeuw en 5 m de eeuw daarna. Bij een temperatuurstijging van 
2°C zou de stijging beperkt blijven tot 10 m over duizend jaar.  
Dit zijn sterk onzekere cijfers omdat heel wat feedback mechanismen 
onvoldoende gekend zijn, zoals veranderingen in de oceaan -
stromingen en windpatronen. 
 
Verschillende modellen van het project Kustvisie wijzen op een 
‘best guess’-scenario voor onze Noordzeekust, tussen 0,2 en 1 m 
tegen 2100, met 3 m als absoluut extreem bij versneld afsmelten 
van de ijskappen. Bij 0,8 m gemiddelde hoogwaterstijging zou in 
extreme gevallen tegen 2100 Brugge en Diksmuide onder water 
komen te staan. 
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Bij de inschatting van het risico moeten zowel de kans van optreden 
als de gevolgen in rekening gebracht worden. Het nemen van risico 
als beslissingselement komt erop neer dat men een klimaat -
verzekering neemt. Als men prioritair naar de gevolgen kijkt, 
moet men die oplossingen toepassen die waardevol blijven als 
de gevolgen nog extremer worden (‘no-regret’-principe). In beide 
gevallen is een goede inschatting van de kans primordiaal. 
 
Door combinatie van de zeespiegelstijging en de daling van de 
laagwaterdebieten tijdens droge zomers zal zoutintrusie in de bodem 
een andere belangrijke uitdaging vormen, met problemen voor 
de van zoet water afhankelijke natuur, landbouw en drinkwater -
productie. Dus: meer zoet water vasthouden wanneer het kan  
en artificieel infiltreren van zoet water tijdens periodes van 
oppervlaktewateroverschot zijn mogelijke oplossingen. 
 

… MAAR LATEN WE TOCH IN ACTIE 
SCHIETEN VÓÓR HET TE LAAT IS 

Ir. Peter Van Besien, Afdeling Kust, Agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK), biedt een waaier van oplossingen 
tot kustbescherming aan en legt uit waarom ze nodig zijn. 

Het MDK heeft een veiligheidsevaluatie uitgevoerd van de volledige 
Belgische kustlijn voor een duizendjarige stormvloed (elk jaar  
één kans op duizend dat het fenomeen zich voordoet, waterstand: 
7 m TAW (Tweede Algemene Waterpassing), golfhoogte op zee: 5 m), 
met als norm dat er geen slachtoffers mogen vallen. De toetsings -
criteria waren: beperkt overslagdebiet van 1 liter/m/s, geen bressen 
in duinen en dijken, geen kusterosie die de beschermde bebouwing 
bedreigt. De zwakke zones beslaan een derde van de kustlijn en 
de havens, vooral ter hoogte van zeedijken en kaaien.  
 
Het masterplan dat hieruit volgt, heeft als doel de Vlaamse kustlijn 
en het achterland te beschermen tegen de impact van een duizend -
jarige stormvloed en grootschalige overstromingen te vermijden, 
rekening houdend met zeespiegelstijging tot minstens 2050 (30 cm). 
De onderliggende principes zijn: ‘zacht als het kan, hard als het 
moet’, een kust die kan meegroeien met de zee, een veer krachtige 
kustlijn door het ontwikkelen en versterken van het natuurlijk 
karakter van de kust, onderhoud en versterking van de huidige 
kustlijn (‘hold the line’), integraal kustzonebeheer door stakeholders -
overleg en multifunctioneel ruimtegebruik. Het masterplan werd 
in 2011 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De geraamde 
kost is driehonderd miljoen euro. 
 
De uitgevoerde maatregelen voor de periode 2011-2021 omvatten: 
een stormmuur (Oostende, Mariakerke, De Haan, Wenduine, 
Blankenberge, Zeebrugge), stormvloedkering (Nieuwpoort), 
strandsuppletie (Oostende), een golfdempende uitbouw 
(Middelkerke, Oostende, De Haan, Wenduine), duinsuppletie 
(Middelkerke) en een nieuwe dijk (Knokke-Heist), zoals 
geïllustreerd in Figuur 1. 
 
De Vlaamse Overheid beoogt met het nieuwe project Kustvisie 
een adequate kustbescherming, ook na 2050. Als basis wordt 
de extreme situatie van 3 m zeespiegelstijging vooropgesteld.  
Zij zal grote impact hebben op de huidige kustlijn, door deze 
landwaarts of zeewaarts te verschuiven. Er is overleg bezig met 
zes gebruikersgroepen uit alle geledingen van de samenleving. 
 

DE NATUUR ALS WAPEN 
Dr. ir. Thibaud Mascart, Environmental Engineer Marine Ecosystems 
DEME Group, stelt de visie van DEME voor op wat hij noemt ‘Kust -
zonebeheer 2.0’. De cijfers liegen er niet om: 43,4% van alle rampen 
in de wereld is te wijten aan overstromingen, met 2,3 miljard getroffen 
mensen en 28,3% aan stormen en tornado’s, met 1,1 miljard 
getroffenen. Water is dus verantwoordelijk voor immens leed en 
materiële schade. De op ons afkomende zeespiegelstijging dreigt 
dit beeld nog te versomberen. Hoe kan de mens reageren?  
Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ziet 
meerdere oplossingen: ‘hold-the-line’ versus meebewegen (eiland 
in zee) of land- of zeewaartse verschuiving van de waterkeringslijn, 
en dit met harde (beton) of zachte (zand) middelen (Figuur 2). 
 
DEME kiest voor de overstap van defensieve kustverdediging 
naar een duurzaam actief kustzonebeheer door het uitbouwen 
van een ecosysteem gebaseerd op natuurlijke technieken.  
Hierbij wordt gesteund op vijf pijlers: hergebruik van baggerspecie, 
uitbouw van een ecosysteem van de kustzone, restauratie van 
het waterecosysteem, universeler gebruik van de buitengaatse 
ruimte en uitbouw van een ecologisch verantwoorde mariene 
infrastructuur. 
 

Figuur 1. a. De Haan – Wenduine: stormmuren en GDU; b. Oostende-zeedijk: 
stormmuur en GDU; c. Middelkerke: duin voor dijk en golfdempende uitbouw; 
d. Het Zwin: nieuwe dijk.

Figuur 2. DE IPCC-voorstellen voor actief kustzonebeheer



Enkele voorbeelden illustreren deze aanpak. In Baarland, 
Nederland wordt door zandopspuiting het strandecosysteem 
gevrijwaard. Voor de Tuas Terminal Phase 1 in Singapore wordt 
de baggerspecie maximaal hergebruikt, waarbij zand en fijne klei 
gescheiden worden. In de Świnoujście – Szczecin fairway in Polen 
worden met de baggerspecie, afkomstig van de uitdieping van 
de fairway, eilanden uitgebouwd als natuurreservaten voor vogels. 
De Hedwige- en Prosperpolders op de grens met Nederland worden 
ontpolderd en omgevormd tot een brakwater-getijdengebied met 
slikken en schorren als overstromingsbuffer, maar ook als natuur -
uitbreiding geschikt voor ecologisch verantwoorde recreatie (Figuur 3). 
 
In het kader van de Blauwe Cluster werkt DEME mee aan het 
Bankbusters-project, met als doel het baggermateriaal te herge -
bruiken voor het herstel van geërodeerde getijdengebieden en 
graslanden. Aan de Mont Saint-Michel worden zandkokerwormen 
ingezet om het sediment vast te houden. In Portugal worden 
biodegradeerbare zeegrasmatten gebruikt met hetzelfde doel. 
Het afgelopen Coastbuster-project focuste op de aanleg van 
biogene riffen die het ecosysteem van de kust versterken en  

zo een bijdrage leveren aan de kustverdediging. Er werden drie 
types ‘biobouwers’ getest: zeegras en zeewier, schelpdieren 
(mosselen en oesters) en kokerwormen.  
 

INDRUKWEKKENDE  
ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 

Pieter Rauwoens bespreekt kort een lopend project over eolisch 
zandtransport aan de Belgische kust. De kustgemeenten lijden 
frequent onder door wind veroorzaakte zandaccumulaties.  
De kustdynamica, opgewekt door wind en water, verandert het 
uitzicht van de stranden. Zo veroorzaakt storm soms tot drie meter 
hoge kliffen. Een veerkrachtige kust vereist een combinatie van 
strand en duinen. Een project - ‘Dune in front of a Dyke’ - geleid 
door Pieter Rauwoens bestudeert hoe natuurlijk aangroeiende duinen 
gerealiseerd kunnen worden als buffer tussen duin en dijk. In drie 
proefprojecten (Oostende Oosteroever, Raversijde, Westende) 
worden door aanplanting van strandgrassen en oprichting van 
rijshoutschermen met het land inwaarts geblazen zand embryonale 

duinen gevormd die na enkele 
maanden al de hoogte van het 
rijshout of de grassen bereiken. 
Nadien groeien deze microduinen 
op natuurlijke wijze aan. 
 
Als apotheose van de avond 
brachten we een bezoek aan het 
nog in afwerking zijnde Coastal 
and Offshore Basin (COB) in het 
Maritiem Onderzoekscentrum 
(Figuur 4). Het COB is een kuip 
van 30 bij 30 m waarin golven tot 
0,55 m hoog kunnen opgewekt 
worden, stroomsnelheden tot  
0,4 m/s in 1 m diep water en 
wind tot 15 m/s. In het COB zal 
onder zoek gevoerd worden naar 
golf opwekking en -analyse, 
golfgeïnduceerde belasting van 
structuren in zee of aan land,  
golf-structuur inter acties, 
aanmeer krachten van structuren 
op zee, wind turbine-eilanden en 
vegetatie- en kusthydro dynamica. 
Het COB zal gerund worden 
door een consortium van UGent, 
KU Leuven en Flanders Hydraulics 
Research (Waterbouwkundig 
Laboratorium). 
 
Verder nadert in het Centrum een 
sleeptank van 174 bij 20 m, met 
maximale waterdiepte van 1 m, 
zijn voltooiing. Boven op deze 
waterstand kunnen golven van  
20 cm amplitude opgewekt 
worden. Scheepsmodellen tot  
8 m lang en 1,5 m breed kunnen 
in deze tank getest worden.

Figuur 3. Duurzaam actief kustzonebeheer door DEME

Figuur 4. De Coastal and Offshore Basin (COB) in het Maritiem Onderzoekscentrum
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Quantum computing

Ir. Eric Michiels, IT-architect bij IBM België, legde de basis concepten 
van kwantumcomputers uit. Prof. Koen Bertels, Universiteit Porto, 
gastdocent KU Leuven en stichter van startup QBee, besprak de 
toepassingen van en de programmeeromgevingen voor kwantum -
computers. Hierna een poging tot synthese. 
 

WAAROM KWANTUMCOMPUTERS? 
Voor sommige problemen is de capaciteit van de huidige  
von-Neumann-computers ontoereikend geworden. Zo vergt de 
factorisatie van een geheel getal van 256 bytes in het product 
van twee priemgetallen met een klassieke computer 4,9 miljard 
CPU-jaar. Een kwantumcomputer kan deze klus klaren in 8 uur. 
Anderzijds heeft een klassieke computer 2 à 3 milliseconden 
nodig om twee gehele getallen van 256 bytes te vermenigvuldigen, 
maar een kwantumcomputer 75 seconden. Dit toont aan dat 
beide computertypes beter presteren voor andere probleemtypes.  
 

NAAR KWANTUMCOMPUTERS 
Naarmate de transistoren in klassieke computerchips kleiner worden 
ontstaan er storingen als gevolg van kwantumtunnelingeffecten. 
Deze worden best vermeden. De kwantumcomputer daarentegen 
gebruikt juist sommige kwantumfenomenen als basiselementen 
in een totaal nieuwe vorm van computer. In plaats van de 
klassieke bits, die de waarden nul of een kunnen aannemen, 
werkt de kwantumcomputer met kwantumbits of qubits. Deze 
kunnen nul of een zijn of beide tegelijk en nog veel waarden tussenin. 
De qubit kan naar analogie met de klassieke bit twee binaire 
toestanden (|0> of |1> in Diracnotatie) aannemen, maar ook een 
superpositie van beide toestanden: |ψ> = α|0>+β|1>, met |α|2 en 

|β|2 de waarschijnlijkheden van respectievelijk toestand |0> of 
|1>, waarbij |α|2 + |β|2= 1 (Figuur 1).  

Drie kwantumfenomenen beheersen de werking van de kwantum -
computer: superpositie, verstrengeling en interferentie. 

Superpositie is een fundamenteel principe in de kwantum mechanica 
en houdt in dat twee willekeurige kwantumtoestanden opgeteld 
kunnen worden, resulterend in een nieuwe kwantumtoestand.  
In een kwantumcomputer betekent het de mogelijkheid dat het 
kwantumdeeltje dat de fysische qubit vormt, zich tegelijk in 
meerdere toestanden kan bevinden. Dit geeft een kwantum -
computer zijn capaciteit van parallelle dataverwerking. In een 
klassieke computer kunnen bits op elk ogenblik slechts één 
waarde hebben, een of nul. Een klassiek systeem van 2 bits kan 
vier waarden aannemen, maar niet tegelijk. Twee qubits in een 
kwantumcomputer kunnen deze vier waarden, en nog veel meer, 
tegelijk aannemen. Toevoeging van een qubit verdubbelt telkens 
de rekenkracht. 

Figuur 1. Bit versus qubit. Een qubit kan in meerdere toestanden tegelijk zijn.

Alhoewel een nog-ver-van-mijn-bedshow voor velen wilden een veertigtal fysisch aanwezigen 
en dubbel zoveel online deelnemers van deze Forumavond, op 14 oktober 2021, toch al 
weten hoe de vork aan de steel zit bij de nieuwe ster aan het computerfirmament: de kwantum -
computer. Gaat hij de klassieke computers verdringen? Hoe werkt een kwantumcomputer? 
Wat kun je ermee doen en wat niet? Weet iemand wel hoe die juist werkt? Volgens Richard 
Feynman, die het concept in 1971 introduceerde, wellicht niet toen hij zei: ‘Laten we er eerst 
iets mee doen, dan komen wij er misschien achter hoe ze werken’. Iets wat op kwantum -
mechanica steunt, is hoe dan ook wazig voor de meesten onder ons. Een kanjer van een 
uitdaging dus voor deze verslaggever. 

 
HENDRIK VAN BRUSSEL 



Een systeem met n qubits kan 2n toestanden 
tegelijk aannemen. De wetten van de 
klassieke fysica houden op in het rijk van 
de kwantum deeltjes (elektronen, fotonen) 
waarop de fysische qubits gebaseerd zijn. 
 
Verstrengeling in de kwantummechanica 
is een fenomeen waarbij twee of meer 
kwantumobjecten inherent met elkaar 
verbonden zijn in die mate dat meting van 
de toestand van één object de toestand 
van het verstrengelde object bepaalt, zelfs 
op grote afstand. Einstein noemde dit 
fenomeen: ‘a spooky action at a distance’. 
Bij nader toezien is het echter niet zo 
‘spooky’. 
 
In kwantumcomputers zal verandering van de toestand van  
één qubit ogenblikkelijk de toestand van de verstrengelde qubit 
veranderen. Dit kan de verwerkingssnelheid van kwantumcomputers 
opdrijven. Verdubbeling van het aantal qubits verdubbelt niet 
automatisch het aantal rekenprocessen want bewerkingen op 
één qubit verstrekken informatie over de verstrengelde qubits. 
Onderzoek toont aan dat verstrengeling nodig is om kwantum -
computers exponentieel sneller te maken dan klassieke computers. 
Verstrengeling kan ook heel nuttig zijn bij cryptografie. Cryptografie 
is het proces waarbij informatie tussen twee partijen uitgewisseld 
wordt met behulp van een geëncrypteerde boodschap en een 
sleutel om deze te ontcijferen. Als de twee systemen volledig 
verstrengeld zijn, dus als één systeem wijzigt, het tweede dat ook 
doet, en als geen derde partij mee verstrengeld is, wordt er een 
absoluut veilig kanaal gecreëerd.  
 
Interferentie in kwantumcomputers is analoog aan klassieke 
golfinterferentie in de fysica. In de kwantummechanica worden 
de deeltjes die gebruikt worden voor de realisatie van qubits, 
zoals elektronen of fotonen, beschreven door golffuncties als 
mathematische beschrijving van hun kwantumtoestand.  
Een kwantum computer is dus in essentie een analoge computer. 
Als gevolg van de superpositie van kwantumtoestanden in qubits 
kan constructieve of destructieve interferentie optreden. 
Toepassing van bepaalde kwantumoperatoren in de kwantum -
schakelingen, zoals de Hadamard-operator, kunnen interferentietypes 
uitlokken om een gewenst qubitgedrag te bevoordelen. 
Interferentie kan ook nadelig werken en leiden, in aanwezigheid 
van uitwendige ruis, tot kwantumdecoherentie door degeneratie 
van de kwantumtoestanden en tot rekenfouten. Dit laatste is  
een van de grote obstakels die de doorbraak van kwantum -
computers met heel veel qubits in de weg staan. 
 

HOE ZIEN FYSISCHE QUBITS ERUIT? 
De fysische qubit is de kwantumversie van de flipflop in klassieke 
computers. De praktische realisatie ervan is een huzarenstukje. 
Eerder dan eenvoudig de elektronenstroom aan- of uit te 
schakelen zoals in een transistor van een computer chip,  
vergen qubits controle over subtiele kwantumgrootheden zoals 
elektronspin. Men moet een materiaal vinden waarin men toegang 
heeft tot deze kwantum eigenschappen, die men kan beïnvloeden 
met licht, microgolven of magnetische velden. Liefst controleert 
men de spin van individuele elektronen. Elektronspin heeft een 
richting en zin (‘op’ of ‘neer’), maar kan ook tegelijk in de ‘op’- en 

‘neer’-toestand zijn. Massale toepassing van qubits vergt de 
oplossing van twee grote problemen: decoherentie en fouten -
correctie. Qubits kunnen meestal niet lang genoeg hun toestand 
stabiel houden door interferentie of externe invloeden. Hoe meer 
qubits in het systeem, hoe meer van deze problemen optreden. 
De krachtigste kwantumcomputers hebben momenteel rond  
de 50 qubits, maar er zijn er duizenden nodig om de complexe 
rekenproblemen die zich aandienen, op te lossen.  
 
Verschillende technologieën zijn geschikt om als qubit te fungeren. 
Supergeleidende qubits worden momenteel het meest gebruikt. 
Zij gebruiken Josephson-juncties bij temperaturen in het milli-Kelvin 
gebied. Andere technologieën steunen op ‘gevangen ionen’, 
kwantum dots, fotonen of neutrale atomen. In het ‘gevangen-
ionen’-principe worden elektronen gevangen, bv. in lege plaatsen 
in het kristalrooster van diamant, waardoor de spin gemakkelijk 
gecontroleerd kan worden en tegelijk hebben deze elektronen 
een hoge coherentie. Figuur 2 geeft een overzicht. 
 

DE KWANTUMCOMPUTER 
Een kwantumcomputer voert kwantumberekeningen uit aan  
de hand van kwantumschakelingen, naar analogie met klassieke 
logische schakelingen die samengesteld zijn uit logische poorten 
(AND-, OR-, NOR-, NAND-poorten) en logische berekeningen 
uitvoeren op binnenkomende digitale signalen. Een kwantum -
schakeling is een model voor kwantumberekeningen, bestaande 
uit een reeks van kwantumpoorten, meetinstrumenten en 
initialisaties van qubits. Voorbeelden van kwantumpoorten zijn  
de Pauli-X,-Y,-Z-poorten, HADAMARD-poort, PHASE-poort en 
CNOT-poort. Merkwaardig is het meettoestel aan de uitgangen 
van de schakeling. Door de kwantumtoestand te meten stort 
deze ineen tot de meest waarschijnlijke binaire toestand 0 of 1. 
Denk aan Schrödingers kat of aan het opgooien van een muntstuk. 
Probeer het vooral niet te begrijpen. Figuur 3 stelt een kwantum -
schakeling voor die teleportatie van twee verstrengelde qubits 
realiseert. Zij bevat HADAMARD- en CNOT-poorten en een 
meetunit die de kwantumtoestand aan de uitgang doet ‘ineen -
storten’ tot een 0 of 1. 
 
Een kwantumalgoritme is een algoritme dat uitgevoerd wordt 
op een kwantumschakeling. Meestal dient het algoritme als basis 
voor het opstellen van de kwantumschakeling. Voor bepaalde 
problemen zijn kwantumalgoritmen sneller dan klassieke algoritmen 
omdat zij gebruik kunnen maken van kwantumconcepten als 

Figuur 2. Mogelijke qubit-implementaties
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superpositie en verstrengeling. De bekendste kwantumalgoritmen 
zijn het algoritme van Shor voor factorisering, dat exponentieel 
sneller is dan het beste klassieke algoritme, en dat van Grover,  
dat kwadratisch sneller is voor dezelfde taak. 
 
Het NISQ (noisy intermediate-scale quantum computing)-tijdperk 
waarin wij nu leven werkt met kwantumcomputers met 50 tot 75 
qubits. Dit is totaal onvoldoende om zich aandienende modellerings- 
en optimisatieproblemen aan te kunnen. De term ‘noisy’ wijst op 
de grote gevoeligheid voor decoherentie van de huidige kwantum -
computers. PISC (perfect intermediate scale quantum computing)  
is de nieuwe hype, waarin men streeft naar de creatie van computers 
met tienduizenden qubits en perfecte foutencorrectie. Dit zou het 
onder andere mogelijk maken het encryptie-algoritme van Shor 
te implementeren voor de factorisatie van heel grote getallen en 
het RSA-encryptiealgoritme te breken. 
 

PROGRAMMEREN VAN 
KWANTUMCOMPUTERS 
Kwantumprogrammeren bestaat in het vertalen van kwantum -
algoritmen in kwantumschakelingen die uitvoerbaar zijn op 
kwantumcomputers. De IBM Quantum Experience geeft publiek 
toegang tot zijn 5-qubit en 15-qubit kwantumcomputers. Met de 
Circuit Composer kunnen kwantumschakelingen samengesteld 
worden door het verslepen van icoontjes van kwantumpoorten. 
Qiskit, van IBM Research, is een open-source software ontwikkelkit 
waarmee ervaring kan opgedaan worden in het ontwikkelen van 
kwantumprogramma’s. Het bevat een bibliotheek van algoritmen 
voor AI, financiën en optimalisatie. Qiskit gebruikt Python als 
programmeertaal. Met zijn startup QBee wil spreker Koen Bertels 
het programmeren van kwantumcomputers met zogenaamde 
‘kwantumversnellers’ op een hoger niveau brengen. 
 

TOEPASSINGSDOMEINEN VAN 
KWANTUMCOMPUTERS 
Typische toepassingen die massale parallelprocessing vereisen, 
kunnen profiteren van de unieke eigenschappen van kwantum -
computers, zoals massale superpositie van kwantumtoestanden. 
Het simuleren van kwantumsystemen in de chemie, de materiaal -
kunde, voor het ontwerpen van nieuwe moleculen, antibiotica, 
vaccins en materialen is een logische toepassing. Voor AI-
toepassingen, zoals machineleren (voor het efficiënter maken  
van training van neurale netwerken met heel veel trainingdata), 

patroonherkenning, fraudedetectie en cryptografie, automatisch 
vertalen, bieden kwantumcomputers voordelen. Ten slotte kunnen 
kwantumcomputers tot snelle optimisatie-algoritmen leiden,  
voor portfolio-optimalisatie, risicoanalyse, kwantum-Monte-
Carlo-simulatie, kwantum-A*-algoritmen. 
 

CRYOGENE KWANTUMCHIPS  
Professor Filip Tavernier, ESAT/MICAS KU Leuven, besprak  
de uitdagingen verbonden met de ontwikkeling van cryogene 
CMOS-schakelingen, die nodig zijn om de supergeleidende 
qubits aan te sturen of uit te lezen. Deze schakelingen werken  
bij cryogene temperaturen (1-4K), op frequenties tot 20 GHz,  
en vormen de interface tussen de kwantumprocessoren die werken 
bij 20-100 mK en de buitenwereld op 300K. ‘Hot’ qubits, die werken 
bij 1-4K, kunnen samen met de CMOS-schakelingen geïntegreerd 
worden op dezelfde drager. 
 
Cryogene CMOS-schakelingen moeten voldoende performant 
blijven bij cryogene temperaturen en weinig vermogen opslorpen 
(<<1 mW/qubit). Modellering van cryo-CMOS-transistoren, door 
de KU Leuven Quantum Working Group, wijst op een verhoogde 
mobiliteit van de ladingsdragers en dus een hogere bandbreedte 
vergeleken met CMOS-transistoren bij kamertemperatuur. Tegen de 
verwachting in neemt, als de temperatuur daalt tot 2,5K, de witte 
ruis slechts af met een factor 10 vergeleken met de ruis bij kamer -
temperatuur. De flikkerruis neemt zelfs toe, alsook zijn bandbreedte. 
Er is nog veel ruimte voor innovatie om cryo-CMOS-schakelingen 
goed te laten werken: hoge bandbreedte, laag verbruik (belangrijk bij 
het opschalen van het aantal qubits tot meerdere miljoenen), lage ruis. 
 

EPILOOG 
Kwantumcomputers zijn bizarre creaties van het menselijk vernuft. 
Voor een speciale categorie van problemen bieden zij mogelijkheden 
die deze van klassieke computers ver overstijgen. De uitdagingen 
voor fysici en ingenieurs zijn om van te dromen. Het onderzoek gaat 
met rasse schreden vooruit. Niet alleen IBM maar ook Google, 
Honeywell, Intel en andere werken koortsachtig aan de volgende 
generaties, die vele duizenden stabiele qubits zullen bevatten. 
Bedrijven als Daimler (materialen, productie), JPMorgan Chase 
(financiële diensten), ExxonMobil (chemie) en vele andere ontwik -
kelen nieuwe toepassingen. Ook KU Leuven, samen met imec, 
laat van zich horen met The Leuven Quantum Working Group. 

Figuur 3. Kwantumschakeling voor de teleportatie van twee verstrengelde qubits. 
Ze bevat twee Hadamard-poorten, twee CNOT-poorten en twee uitleeseenheden. Figuur 4. IBM Quantum Computer System One, gepresenteerd op CES2020 in Las Vegas. 

© IBM Newsroom, Andrew Lindemann
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Christian Clasen, 
nieuwe departementsvoorzitter 
Chemische Ingenieurs technieken 

BOB PUERS

Proficiat met je aanstelling tot departementsvoorzitter van het 
Departement Chemische Ingenieurstechnieken! Een wending 
in je carrière? 

Bedankt. Ja, het is natuurlijk een bijkomende opdracht. Als 
afdelings  hoofd had ik al een extra beleidstaak, maar departe -
mentsvoorzitter zijn vergt nog een grotere inzet. Het departements -
voorzitterschap hoort thuis onder de noemer dienstverlening, 
een van onze drie opdrachtpijlers naast onderwijs en onderzoek. 
Ik heb de scepter overgenomen van Paula Moldenaers wier 
termijn afliep. In de verkiezingsronde werd uitgekeken naar een 
mogelijke opvolger uit de schare gewoon hoogleraren. In een 
relatief klein departement gaat het dan om een klein aantal 
kandidaten. Het verraste me dat bij de oplijsting van de kandidaten 
ik plots niet meer tot de jonge professoren gerekend werd. 
Volkomen terecht natuurlijk, maar die transitie gaat gestaag en 
ongemerkt aan je voorbij. Ik vond het billijk om iets te doen voor 
de volgende generatie. Ik herinner me als jonge onderzoeker dat 
je erop rekent dat je departement goed wordt beheerd zodat je 
je volledig kan concentreren op je onderzoek. En dat was ook 
zo, vandaar dat ik daar nu op mijn beurt voor wil zorgen. Ik wil 

mijn verantwoordelijkheid opnemen en ervoor gaan. Het voorzitter -
schap zat niet meteen in mijn planning, maar op een bepaald 
moment voelde ik dat iedereen in mijn richting keek … Het is 
niet makkelijk om in een klein departement, dat al een aantal 
facultaire mandaten opneemt (decaan, voorzitter doctoraats -
commissie), een kandidaat-departementsvoorzitter te vinden. 

Hoe zie je het beleid onder je voorzitterschap evolueren?  

Het Departement Chemische Ingenieurstechnieken bestrijkt een 
breed domein. Vandaar dat we ons op drie grote onderzoek -
pijlers concentreren: producten, processen en milieu, die alle 
drie een gelijkmatige verdeling kennen qua onderzoekers en 
studenten. Op de verschillende campussen zijn we eveneens 
goed vertegenwoordigd, zowel in Diepenbeek als in Mechelen 
en Gent, waar diverse disciplines van de chemische ingenieurs -
technieken aan bod komen. Het departement heeft ook een 
vicedepartementsvoorzitter, Leen Braeken, van Campus 
Diepenbeek. Het idee van een team voorzitter/vicevoorzitter is 
door de Groep Wetenschap & Technologie ingegeven om ervoor 
te zorgen dat beide faculteiten in het beleid van het departement 
vertegen woordigd zijn. We proberen de samenwerking te 
bestendigen door het vormen van speerpuntclusters in het onde r -
zoek, die geïntegreerd zijn in de afdelingen van de respectievelijke 
departementen. Ik zie het als een van de uitdagingen om goede 
profielen uit te schrijven die perfect aansluiten bij het onderzoek 
van de afdelingen, maar ook complementair zijn om een goede 
onderlinge samenwerking te bevorderen. Ook de link met de 
chemische sector – die een van de grootste economische 
motoren is van ons land – is van groot belang. Ons departement 
was een van de eerste om een industriële adviesraad op te 
richten met als doel een goede afstemming te vinden tussen  
ons onderwijsprogramma en de noden van het afnemend veld. 

Als niet-Vlaming verkozen tot departementsvoorzitter, dat is 
vrij uniek. Je spreekt ook vloeiend Nederlands, proficiat 
daarvoor. Hoe ben je daartoe gekomen? 

Bedankt voor je compliment. Ik ben hier in functie getreden op  
1 oktober 2006. Diezelfde avond ben ik van start gegaan met 
het volgen van taallessen (lacht). Ik ben afkomstig uit Hamburg, 
waar ik scheikunde gestudeerd heb. Het was geen ingenieurs -
opleiding, maar een studierichting in de technische scheikunde, 
met focus op de technologie van het maken. Daarna was ik 
twee jaar postdoctoraal onderzoeker aan MIT (Boston) in het 
Departement Mechanica, maar wel in op fluïda-georiënteerd 
onderzoek, in een microfluidics laboratorium. Na afloop keerde 
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ik even terug naar Hamburg voor mijn ‘Habilitation’, een soort 
tenure track. Na drie jaar was ik op zoek naar andere opportuniteiten. 
Een zoekcommissie en professor Jan Vermant vroegen me op 
een bepaald moment om naar de KU Leuven te komen. De goede 
reputatie van de reologiegroep én de attractiviteit van de KU Leuven 
deden me niet twijfelen. Ik heb mijn onderzoeks  groep uitgebouwd 
vanuit mijn passie technieken te ontwikkelen om zachte materialen 
en vloeistoffen te karakteriseren en om instrumenten aan te wenden 
om problemen op te oplossen. Ik ben heel blij met de kwaliteit van 
de opleiding van onze studenten, die voor mij nog steeds de voor -
keur genieten als ik naar kandidaten zoek voor een doctoraatsproject. 

Hoe combineer je het leiderschap van je onderzoeksgroep 
met het departementsvoorzitterschap? Krijg je ondersteuning? 

Er is mij in elk geval veel steun beloofd door mijn ZAP-collega’s 
voor dat tweede punt en ik vertrouw daar 100% op. Ook onze 
departementaal beheerder is een onschatbare hulp. Mijn labo 
telt weinig postdoctorale onderzoekers. Het leiderschap van mijn 
onderzoeksgroep aan een van hen toekennen is nu niet aan de 
orde temeer omdat ik meen dat de combinatie departements -
voorzitter – hoofd onderzoeksgroep mogelijk moet zijn. Het is 
mijn ambitie niet om mijn onderzoeksgroep sterk uit te breiden. 
Een kleinere onderzoeksgroep zorgt ervoor dat intensieve 
begeleiding mogelijk blijft wat leidt tot goede contacten met  
de onderzoekers. 
 
Daarnaast wens ik de werking van het ATP te optimaliseren via 
evaluatiegesprekken en door constructief in dialoog te gaan. 

Daartoe zijn twee aanspreekpunten gecreëerd voor zowel  
het administratief als voor het technisch personeel. De samen -
werking in het gebouw Chem&Tech en NanoCentre verloopt 
voortreffelijk. De nabijheid van collega’s uit diverse disciplines  
is een godsgeschenk, ook al begint het gebouw wat krap te 
worden. Ik ervaar een vlotte en constructieve samenwerking  
met alle geledingen in mijn departement, ook wat betreft -  
en dit uiteraard na overleg - de besteding van de departementale 
middelen. Zo heeft het departement recent een gedeelte van  
het labo-instrumentarium voor studenten in het Quadrivium,  
met name een nieuwe destillatiekolom, gefinancierd. 
 
Een departement bestaat uit mensen en vormt een sociale 
cluster. Heb je daar plannen mee? 

We hadden vroeger een departementale dag, waarbij elke afdeling 
om de beurt een sociaal evenement organiseerde. Dat varieerde 
van CIT-kampioenschappen tot wandelingen in Leuven. Onder meer 
door de verhuis van de groepen naar het Chem&Tech-gebouw 
brokkelde dit initiatief wat af. Ik vind het belangrijk om het nieuw 
leven in te blazen, niet alleen voor de afdelingen, maar voor het 
hele departement en wel om het contact tussen de afdelingen 
onderling en tussen de doctoraats studenten te bevorderen.  
Er zijn ook departementale lezingen, waar we onderzoekers 
stimuleren om hun blikveld te verruimen en contacten te leggen.  
 
Bedankt professor Clasen voor dit aangename gesprek.  
Ik wens u veel succes in uw nieuwe functie. 
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900 JAAR GESCHIEDENIS 
De oudste bronnen suggereren dat er al in 1129 een versterkt 
gebouw op de plaats van het huidige kasteel heeft gestaan, 
waarvan helaas geen overblijfselen bekend zijn. De oudste nog 
bestaande sporen zijn afkomstig van een donjon, een woontoren 
die waarschijnlijk in de eerste helft van de 15e eeuw werd gebouwd. 
De fundamenten hiervan liggen nog steeds begraven onder het 
grasveld ten noorden van het kasteel. Op sommige plaatsen is 
nog de toren te zien en de nieuwe vleugels die Willem II van Croÿ 
tussen 1517 en 1520 had laten bouwen. Deze edelman was de 
leermeester van Karel V en werd na kroning van zijn leerling een 
van de belangrijkste aristocraten in Midden- en West-Europa. 

Zijn kasteel aan de Dijle was vooral bedoeld voor jachttochten in 
het Meerdaalwoud en Heverleebos. 

Willems achterachterneef, Karel III van Croÿ, liet rond 1600 de donjon 
slopen om de bestaande nieuwe vleugels om te bouwen tot een 
vierkant kasteel met in totaal vier hoektorens. Deze plannen werden 
echter nooit voltooid. Pas in de 18e eeuw vonden ingrijpende 
verbouwingen en uitbreidingen plaats, waarbij de binnenplaats 
werd omlijst door echte gebouwen. In de 19e eeuw werden nog 
meer neogotische toevoegingen uitgevoerd zoals de erker van 
de kapel aan de zuidgevel die uit de renaissanceperiode lijkt te 
komen. In 1925 werd het kasteel eigendom van de KU Leuven.  

Futuristische software 
voor een oud kasteel 
‘De Jonge Wiki’: een semantische database over  
de architectuurgeschiedenis van het Arenbergkasteel

Voor de meeste studenten van de KU Leuven is 

het Arenbergkasteel een van de blikvangers van 

de stad. De karakteristieke zuidgevel met zijn 

twee flankerende torens, de poort met de brug 

over de Dijle en de neogotische erker van de 

kapel zorgen voor een uniek uitzicht. Het kasteel 

werd zelfs als decor gebruikt in de reeks  

FC De Kampioenen. Slechts enkelen weten dat 

het kasteel werd gebouwd door waarschijnlijk 

de machtigste Bourgondische edelman van  

zijn tijdperk. Met ‘De Jonge Wiki’ is er nu een 

databank voor de documentatie van de  

bouw- en onderzoekgeschiedenis van het 

Arenbergkasteel, die ondanks zijn historisch 

onderwerp technisch toekomstgericht is. 

FRIEDER LEIPOLD

Westelijke toren 

The PALAMUSTO project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the  
Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 861426. This article reflects only the authors' views and the Agency is not responsible for any 
use that may be made of the information it contains. 



RAYMOND LEMAIRE EN 
ZIJN LEERLINGEN 
In de jaren 80 nam het Centre for Conservation of Historic Towns 
and Buildings (CCHTB) zijn intrek in het kasteel. Deze instelling 
werd in 1976 opgericht door de kunst- en architectuurhistoricus 
Raymond Lemaire. Vanaf dat moment maakten de studenten in het 
Arenbergkasteel kennis met de basis en praktijk van monumenten -
zorg. Het lag natuurlijk voor de hand om de ruimtes van het kasteel 
zelf te bestuderen als onderzoeksobjecten. Na de dood van Lemaire 
in 1997 werd het centrum ter zijner nagedachtenis omgedoopt 
tot Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC). 
Sinds meer dan vijfentwintig jaar behandelen de studenten van 
de Master of Conservation het kasteel regelmatig in projectwerk, 
oefeningen bouwarcheologie en opmetingstechnieken (ARCHDOC). 
Vaak werken zij samen met de masterstudenten ingenieur-
architect in de context van het seminarie methodologie van  
de architectuurgeschiedenis. 

Decennialang kwamen er tal van wetenschappelijke artikelen  
en onderzoeksrapporten tot stand, waarvan sommige alleen in 
analoge vorm beschikbaar zijn, sommige gedrukt en digitaal en 
sommige uitsluitend digitaal. Een deel kwam voort uit de jarenlange 
samenwerking tussen de universiteit en de Arenberg Stichting, 
andere uit de onderzoeksprojecten van Krista De Jonge 
(Departement Architectuur, Faculteit Ingenieurswetenschappen), 
gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de KU Leuven. 
Verdere relevante archiefstukken en documenten bevinden zich in de 
dossiers van de Technische Diensten en in het Universiteitsarchief. 
Om toekomstige onderzoekers een overzicht te geven van het 
bestaande materiaal werd in april 2021 De Jonge Wiki in het leven 
geroepen. Het is een samenwerking tussen het PALAMUSTO-
programma van de EU (Grant agreement ID: MSCA ITN, GA no. 
861426) geleid door Krista De Jonge, met Max Kristen van het 
Institute of Computer Science, Teaching, en de onderzoekseenheid 
voor programmeer- en modelleringstalen van de Ludwig-
Maximilians Universiteit van München (LMU), met de steun van 
Christian Vater, Departement Geschiedenis van het Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT), en het RLICC. Voor het databeheer 
van dit project werd een heel nieuw prototype ontwikkeld. 

WIKI-SOFTWARE VOOR 
SEMANTISCHE GEGEVENS 
Een semantische database is technisch het beste middel om 
statistische onderzoeksgegevens voor te bereiden die door 

machines kunnen worden geïnterpreteerd. Bij het ontwikkelen van 
De Jonge Wiki was het vanaf het begin een basisvereiste dat het 
daarvoor ontwikkelde datamanagementmodel ook als prototype 
moest kunnen dienen voor soortgelijke projecten en organisaties. 
Er werd gekozen voor de software van de Wikimedia Foundation. 
Deze kan gratis gebruikt worden én heeft het voordeel dat de 
functies door miljoenen gebruikers getest en geoptimaliseerd 
werden. MediaWiki werd gebruikt voor de gebruikersinterface 
zodat de pagina's eruitzien en functioneren als Wikipedia-
pagina's. Het gegevensbeheer gebeurt met Wikibase zodat  
de statistische gegevens in een semantische database kunnen 
worden opgeslagen. Een template importeert vervolgens de 
informatie uit het relevante gegevensblad in de infobox van  
het bijbehorende artikel in de front-end. 

EEN BEZOEK AAN 
HET VIRTUELE KASTEEL 
Net als Wikipedia is De Jonge Wiki zo ontworpen dat de gegevens 
dynamisch zijn en blijven wijzigen en ontwikkelen zolang de data -
base bestaat. Het is dus work in progress. Niettemin staat de 
database al open voor iedereen die informatie wenst over een 
bepaalde kamer van het Arenbergkasteel of die een virtuele 
wandeling wil maken door ruimtes die anders niet toegankelijk 
zijn. De kamers kunnen worden bezocht door specifiek op het 
kamernummer te zoeken via de zoekfunctie of door willekeurig 
van kamer naar kamer te lopen. De infobox per kamer laat zien 
met welke kamers de ruimte verbonden is. 

Geïnteresseerden kunnen zo bijvoorbeeld vernemen dat de Prinsen -
zaal (kamernummer 01.01) aan het begin van de 20e eeuw het 
Driestedensalon werd genoemd omdat er op groot formaat 
geschilderde vergezichten van Brussel, Antwerpen en Amsterdam 
hingen van de 17e-eeuwse kunstenaar Jan Baptist Bonnecroy. 
Of dat het dak van de westelijke toren (kamernummer 04.12) 
vervangen moest worden nadat in 1944 een RAF-bom het 
kasteel had geraakt. 

De Jonge Wiki wordt momenteel gebruikt voor onderwijs door 
het RLICC, de studenten ingenieur-architect, de onderzoeks -
groep Research [x] Design van de master-na-masteropleiding in 
Digital Humanities en door een seminarie aan het Instituut voor 
Kunst geschiedenis aan de LMU in München. 

Wil je een kijkje nemen in het virtuele kasteel, dan kan dat op: 
https://set.kuleuven.be/rlicc/dejongewiki/w/index.php/Main_Page 

Als je zelf een bijdrage wilt leveren aan De Jonge Wiki, kun je 
contact met ons opnemen via e-mail: dejongewiki@kuleuven.be  
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Historisch zicht rond 1596, waarschijnlijk door Pierre Lepoivre,  
foto: Sanne Maekelberg (KUL UA, ADA, 2420)

Prinsenzaal - foto Vincent Vanhamme



NIEUW VOORZITTERSCHAP 

Ik werd lid van de Facultaire Senaat als vertegenwoordiger van LMS, 
het vroegere Leuven Measurements & Systems, omdat de toenmalige 
vertegenwoordiger het bedrijf verliet. Toen vorig jaar voorzitter 
Egbert Lox einde mandaat was, vroeg decaan Peter Van Puyvelde 
om het voorzitterschap op te nemen.  
 
De Facultaire Senaat, spiegel voor het onderwijs? 

De Facultaire Senaat wordt geraadpleegd bij de kwaliteitscontrole 
van de opleiding door externe experten. CTI of Commission des 
Titres d’Ingénieur is een organisatie die in 1934 in Frankrijk bij 
wet werd opgericht en als doel heeft alle ingenieursopleidingen te 
evalueren, de kwaliteit van de vorming te ontwikkelen en de titel 
en het beroep te promoten, ook in het buitenland. Als toenmalig 
voorzitter van Alumni Ingenieurs KU Leuven werd ik tijdens de 
laatste visitatie gevraagd om mijn ervaring met onze opleiding te 
delen en daar werd wel degelijk rekening mee gehouden. Het is 
een mooi initiatief van de faculteit om zich op deze manier te 
laten auto-evalueren en accrediteren. Ook tijdens de nakende 

visitatie (april 2022) zal CTI in dialoog treden met de Facultaire 
Senaat omdat het contact met het afnemend veld steeds meer 
aan belang wint. 
 
Bestaat zo’n adviesorgaan alleen voor de faculteit? 

Er is een dynamiek ontstaan waarbij nu ook voor elke masteropleiding 
een industriële adviesraad actief is. Het Departement Chemische 
Ingenieurstechnieken heeft al jarenlang een goed werkende 
adviesraad. Als Facultaire Senaat hebben we geprobeerd deze 
kennis en ervaring te delen via een minisymposium. Het is mooi 
om te zien dat dit navolging kreeg. Zelf ben ik, als burgerlijk 
elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, lid van de ESAT-
adviesraad.  
 
Ben je tevreden van je opleiding als elektrotechnisch-
werktuigkundig ingenieur? 

Ja, ik kreeg voldoende lessen in mechanische vakken. Mijn job 
bij LMS en, na de overname in 2013, bij Siemens heeft veel 
mechanische aspecten. LMS is een spin-off van het Departement 
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Nieuwe voorzitter 
Facultaire Senaat:  

Gert Sablon 
De Facultaire Senaat is een adviesorgaan voor de Faculteit 

Ingenieurswetenschappen. In dit orgaan zijn industrieën, 

overheden en ondernemers vertegenwoordigd die 

burgerlijk ingenieurs tewerkstellen. De Facultaire Senaat 

staat in voor de inhoudelijke afstemming tussen  

de opleidingen, georganiseerd door de faculteit,  

en het afnemend veld. Zij verleent advies in verband 

met de profilering van de opleiding, de inhoud van  

de programma's, de verwachtingen op het vlak van  

de ontwikkeling van soft skills, de rol en implementatie 

van stage-activiteiten, de zin van doctoreren, de inter -

nationale positionering, … De faculteit houdt op haar 

beurt de leden op de hoogte van recente wijzigingen en 

toekomstideeën, bijvoorbeeld curriculumhervormingen 

en maatschappelijke initiatieven zoals STEM-onderwijs. 

YVAN VERBAKEL  



Werktuigkunde en heeft als hoofdactiviteit structuurdynamica en 
akoestiek. Door mijn opleiding en job heb ik goed begrepen dat 
systeemtheorie zowel opgaat voor elektronische als voor 
mechanische schakelingen. En dat heeft me al veel geholpen.  
 
The struggle for talent: is die niet ver weg of nooit weggeweest? 

Siemens heeft als een internationaal bedrijf permanent vacatures 
voor ingenieurs openstaan. Het aantal Vlaamse ingenieurs dat 
we aanwerven is beperkt, simpelweg omdat er te weinig op de 
jobmarkt zijn. Wij hebben veel buitenlandse ingenieurs in dienst. 
Voor onze fundamentele researchteams hebben we goede 
connecties met Italiaanse universiteiten, met als gevolg dat we 
bijzonder veel doctoraatsstudenten hebben. Dat is een goede 
wervingspool.  
 
En je hebt onlangs een mooie promotie gekregen! 

Ik werd verantwoordelijk voor de afdeling die testsystemen maakt. 
Dat is enerzijds een combinatie van hardware (meetapparatuur) 
en software (aansturing) en anderzijds digitale signaalverwerking, 
een grote bibliotheek aan signaalverwerking en algoritmes om 
die gegevens te kunnen analyseren. In mijn afdeling zit dus de 
fundamentele research, de productie, het development van die 
hard- en software en het productmanagement. 
 
Hoe kunnen we het tekort aan ingenieurs aanvullen? 

Vanuit de Facultaire Senaat en de alumnivereniging werden al 
veel mogelijkheden getest. Het aantal studenten dat STEM in  
de humaniora volgt, is toegenomen, maar dat vertaalt zich niet 
onmiddellijk in een toename van studenten burgerlijk of 
industrieel ingenieur. 
 
En dan is er de langdurige discussie over het toelatingsexamen. 
Wij denken dat het invoeren van een verplichte bindende 
toelatingsproef zou bijdragen aan het dichten van de kloof. 
Toen het toelatingsexamen werd afgeschaft bij de burgerlijk 
ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten en ingevoerd werd 
bij de artsen kozen heel wat studenten uit ASO-richtingen voor 
de opleiding geneeskunde. Het is dus een combinatie van verschil -
lende factoren die voor deze ongunstige situatie heeft gezorgd. 
 
De ijkingstoets, ben je een believer? 

Ik ben een sterke voorstander, absoluut! Op basis van analyses 
zien we een sterke correlatie tussen de resultaten die studenten 
behalen op de ijkingstoets en hun studievoortgang. Dan kan je 
niet anders dan vaststellen dat zo’n ijkingstoets een zeer goed 
instrument is.  
 

GERT SABLON: EEN DUIZENDPOOT  
Er zijn 24 uur in een dag en daarin kan je veel doen. Gelukkig 
heb ik een begripvolle thuisomgeving die dit mogelijk maakt  
en veel opvangt op momenten dat ik er niet ben. Interesse  
en motivatie geven me de nodige energie. Een goede fysieke 
conditie is hiervoor ook van belang, daarom sport ik regelmatig.  
  
Sponsoractie ‘t Zavelhuis: 

Samen met een groep afstudeervrienden, wij noemen ons  
‘de burgies’, besloten we om voor onze veertigste verjaardag 
drie dagen lang te gaan fietsen. Wij namen ons voor om dit initiatief 
verder te zetten en op ons vijftigste naar Santiago de Compostella 

te fietsen. In 2017 werd het Compostella-idee werkelijkheid.  
We maakten de trip ten voordele van een goed doel: het Zavelhuis. 
Dat is een ouderinitiatief om mensen met een beperking begeleid 
zelfstandig te helpen wonen. Mijn zoon is een van de bewoners 
en mijn vrienden vonden dit een goed idee. Het initiatief verliep 
goed en we zamelden 34 000 euro in, een veel hoger bedrag 
dan we gehoopt hadden.  
 
En dat deed je bovenop het organiseren van forumavonden 
voor alumni ingenieurs 

De forumavonden lopen heel goed en daar ben ik trots op.  
De recente forumavonden hadden goede onderwerpen met 
sterke sprekers en konden rekenen op een grote interesse.  
Ook zijn we erin geslaagd om één keer per jaar een forumavond 
te organiseren samen met een andere faculteit, met de bedoeling 
eenzelfde onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te belichten. 
 
ie-net kende ook een hele evolutie 

Toen beslist werd om de opleiding industrieel ingenieur te integreren 
in de universiteiten hebben we, samen met de alumniverenigingen 
van de andere Vlaamse universiteiten, KVIV en VIK laten samen -
smelten tot ie-net. Er was te veel strijd om elk zijn positie te 
vinden en om zich te differentiëren. Dat kon opgelost worden 
door er één vereniging van te maken met collegiaal overleg. 
Daarnaast hebben we, als eerste aan de KU Leuven, één alumni -

vereniging opgericht die afgestudeerden van twee faculteiten 
verenigt. Aan de UGent en VUB werd gekozen voor een volledige 
integratie op het vlak van opleiding binnen een en dezelfde faculteit. 
KU Leuven koos ervoor om een afzonderlijke faculteit op te richten 
voor de opleiding industrieel ingenieur. Alumni Ingenieurs KU Leuven 
verenigt beide faculteiten en werkt met een paritair samengestelde 
Raad van Bestuur waarin met wederzijds respect alle nodige acties 
ondernomen worden.
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Huidig voorzitter Gert Sablon en erevoorzitters Christiane Malcorps en Egbert Lox
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Waar ben je op uitwisseling geweest?  

Ik was tijdens het eerste semester van het academiejaar 2020-
2021 op uitwisseling aan Aalto University (Otaniemi campus),  
een universiteit in een voorstad van Helsinki (Finland), waar je  
een technisch-wetenschappelijke, economische en artistieke 
opleiding kunt volgen. Aangezien Helsinki nog redelijk zuidelijk  
ligt (naar Finse normen dan toch) viel het qua temperatuur en 
hoeveelheid daglicht best mee. Mijn uitwisseling viel pal in de 
coronacrisis waardoor ik enkel online onderwijs heb gevolgd. 
 

Vanwaar je keuze voor een uitwisseling?  

Een uitwisseling leek me een uitstekende kans om voor een paar 
maanden een andere stad en cultuur te ontdekken. Daarnaast sprak 

het aspect van zelfstandigheid me ook wel aan. Door de vele 
positieve verhalen van anderen was de keuze dan ook snel gemaakt. 
 
Hoe heb je destijds jouw keuze gemaakt?  

Ik heb mijn keuze gemaakt aan de hand van een drietal criteria. 
Ik wilde vooreerst opleidingsonderdelen vinden die goed overeen -
stemmen met de Leuvense plichtvakken. Een goede timing van 
het semester (i.e. Erasmus-semester afgelopen vóór het tweede 
semester aan KU Leuven begint) vond ik eveneens belangrijk.  
Tot slot had ik zin om noordelijk te gaan, waardoor ik opteerde voor 
Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De beslissende factor 
waren de positieve reacties van studenten die er in de voorgaande 
jaren gestudeerd hadden. Ik gebruikte ook rankings om een universi -
teit te kiezen van ongeveer gelijkaardig niveau als dat van KU Leuven. 
 
Hoe was het om te studeren aan een buitenlandse universiteit 
in vergelijking met KU Leuven?  

Het onderwijssysteem in Finland verschilt op een aantal vlakken van 
dat in België. De academische kalender ziet er helemaal anders uit: 
een semester is er opgedeeld in twee blokken van zes à zeven 
weken waarna een examenweek volgt. Sommige vakken werden 
maar zes weken gedoceerd, onmiddellijk gevolgd door examens. 
 
Daarnaast zijn veel vakken praktischer georiënteerd dan in Leuven. 
Waar je bij ons vaak kunt slagen door te studeren voor een examen, 
was dat in Aalto zeker niet geval. Quasi elk vak had wekelijks een 
deadline. Het grote voordeel van deze aanpak was dat de examens 
er veel aangenamer door werden.  
 
Een ander opmerkelijk verschil met KU Leuven was de meer 
familiale band met de proffen. Een professor met zijn voornaam 
aanspreken is er de normaalste gang van zaken. Het gebouw 
van computerwetenschappen van Aalto heeft zelfs een sauna 
waar studenten en proffen na sommige bijeenkomsten blijkbaar 
samen naartoe trekken. Door corona was dat helaas niet mogelijk. 
 
Hoe ervaarde je het studentenleven in Helsinki?  

Nog voor mijn aankomst in Aalto werd ik samen met een tiental 
andere buitenlandse studenten toegewezen aan drie begeleiders, 
buitenlandse ouderejaarsstudenten die onthaalactiviteiten 

Ontdek jezelf,  
begin bij de wereld

ARTHUR CARELS 

• master computerwetenschappen 

• 2020-21: uitwisseling naar Aalto University (Finland)  
in het eerste semester 

Ingenieursstudenten hebben in hun masteropleiding heel wat kansen om de wereld te ontdekken, ver of 

dichtbij, kort en intens (ATHENS), een uitwisseling van een semester of een jaar, een stage of masterproef 

in het buitenland, … alle mogelijkheden vind je op https://eng.kuleuven.be/studeren/internationalisering 

Er gaat alleszins een hele wereld voor je open bij een buitenlandervaring.  

PASCALE CONARD 



organiseerden en ons wegwijs maakten op de campus.  
Op die manier leerde je vanaf dag één mensen kennen. 
 
Aalto heeft een bruisend studentenleven met meer dan honderd 
studentenorganisaties, waaronder bv. een beerpongclub. Finse 
studenten (en in het bijzonder de technologiestudenten ofwel 
‘teekkarit’) hebben een erg rijke traditie. Zo heeft elke studie -
richting (bv. chemie, werktuigkunde, …) een andere kleur van 
overall (het Finse equivalent van een kiel). Een ander frappant 
gebruik is het dragen van de ‘teekkari cap’. Dit is een hoed die 
enkel gedragen mag worden tussen 1 mei en 30 september. 
Buiten deze periode is er een speciale schriftelijke toestemming 
vereist. Om deze hoed te mogen dragen moet je als nieuwkomer 
of ‘fuksi’ een heleboel opdrachten volbrengen waarna je op 
‘Wappu’ (1 mei) tijdens een officiële ceremonie je hoed krijgt. 

Finse studenten kennen ook een soort van cantussen,  
de zoge naamde sitsits, waarbij er gedronken, gezongen én 
gegeten wordt. Verder vinden er tijdens een niet-coronajaar  
vaak ‘sauna parties’ plaats. 
 
Wat heeft je uitwisseling jou geleerd?  

Op academisch vlak heb ik door de grote hoeveelheid taken een 
stuk beter leren plannen. Op persoonlijk vlak vond ik de culturele 
verrijking door te leven in een ander land met mensen van over 
de hele wereld de grootste meerwaarde. 
 
Smaakte jouw buitenlandse studie-ervaring naar meer? 
Waarom (niet)?  

Buitenlandse (werk)ervaring lijkt me zeker leuk. Jarenlang van 
huis zou ik niet zien zitten, dan liever voor kortere periodes. 
 
Waarom zou je een uitwisseling (bij Aalto) aanraden?  

De meer interactieve en praktische lessen zijn een interessante 
aanvulling op de vaak theoretische lessen in België. Voor liefhebbers 
van architectuur is Finland en in het bijzonder de campus een 
pareltje. De universiteit is vernoemd naar Alvar Aalto, de beroemde 
architect die veel van de universiteitsgebouwen heeft ontworpen. 
Verder heeft Aalto een directe metroverbinding waardoor je in 
een kwartier in het centrum van Helsinki met al zijn winkels en 
restaurants staat. De campus is omgeven door prachtige natuur. 
Je kunt met organisaties zoals bv. ESN (Erasmus Student Network) 
trips maken naar de Lofoten, Lapland, Sint-Petersburg, …  
En de donkere dagen vond ik een aanrader: Helsinki is prachtig 
verlicht en het noorderlicht is beter zichtbaar. 

Waar ben je op uitwisseling?  

Ik ben momenteel op uitwisseling in Graz, de tweede grootste 
stad van Oostenrijk. 
 
Vanwaar je keuze voor een uitwisseling? 

Ik was op zoek naar een locatie met een mooie combinatie 
tussen cultuur en natuur en met de mogelijkheid voor uitstapjes 
tijdens het weekend. Graz had het allemaal. Voor citytrips ben  
je binnen enkele uren in Wenen, Boedapest, Zagreb, Ljubljana, 
Salzburg, Venetië, Bratislava, Praag, … Ook qua natuur blijf je 
absoluut niet op je honger zitten. Graz zelf is omgeven door 
bergen die makkelijk bereikbaar zijn met fiets of bus. Fan van 
hiken? Ten noorden van Graz ligt een natuurgebied, ideaal voor 
daguitstapjes van een steviger kaliber. Met andere woorden  
voor elk wat wils. 
 
Hoe heb je destijds jouw keuze gemaakt?  

Ik had voor mezelf een lijstje gemaakt van steden die mij aanspraken. 
Dat waren er best wel veel. Ik ben dan over elke plek informatie 
beginnen inwinnen. Hoe is de ESN-organisatie (n.v.d.r. ESN is 
Erasmus Student Network) ter plaatse? Komen de vakken goed 
overeen? Hoeveel uren zon heb je per dag? Wat zijn de mogelijke 
uitstappen die je kan maken? Is er naast de stad ook de 
mogelijk heid om te gaan skiën of wandelen? Zo kreeg ik een 
goed beeld van de mogelijkheden die elke plaats te bieden had. 
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BRITT VAN OSTAEYEN 

• master chemische technologie 

• 2021-22: uitwisseling naar TU Graz (Oostenrijk) in het 
eerste semester 



Waarom koos je voor een uitwisseling aan TU Graz? 

Ik doe mijn uitwisseling in het laatste jaar van mijn master en 
combineer die uitwisseling met het afwerken van mijn masterproef. 
TU Graz is een van de universiteiten waar mijn promotor goede 
connecties heeft. 
 
Hoe is het om te studeren aan een buitenlandse universiteit 
in vergelijking met KU Leuven? 

Redelijk gelijkaardig. De lessen vinden plaats in kleinere groepen 
met grotere focus op interactie en iets minder op de pure theorie. 
De lat ligt iets minder hoog dan in Leuven.  
 
Hoe ervaar je het studentenleven in Graz? 

Graz telt maar liefst zes universiteiten. Het is een echte studentenstad. 
Dat uit zich in de vele studentikoze cafés, bars en restaurants. 
Voor de internationale studenten worden er wekelijks leuke 
uitstapjes en feestjes georganiseerd door ESN.  
 
Wat heeft je uitwisseling jou geleerd?  

Ik ben hier vooral zelfstandiger geworden. Je leeft een semester 
alleen, geen mama of papa om op terug te vallen. Daarnaast is 
mijn durf en vlotheid in het Engels natuurlijk ook toegenomen. 
Ook evolueer je op sociaal vlak: verschillende culturen ontdekken, 
nieuwe vrienden maken, … 
 
Smaakt jouw buitenlandse studie-ervaring naar meer? 
Waarom (niet)?  

Absoluut! Van zodra ik van Erasmus hoorde, wist ik dat dat iets 
voor mij zou zijn. Zeker ben je natuurlijk nooit, maar na deze ervaring 

ben ik overtuigd! Het smaakt naar meer … Daarom ben ik van 
plan om volgend jaar nog een jaartje naar het buitenland te trekken.  
 
Waarom zou je een uitwisseling (in Graz) aanraden?  

Ik heb in een nieuwe stad geleefd, vrienden gemaakt, aan een 
andere universiteit gestudeerd, prachtige wandelingen gemaakt, 
leuke steden bezocht … Is er een reden om niet op uitwisseling 
te gaan? Begrijp me niet verkeerd: studeren in Leuven is echt 
geweldig, maar dat ken je ondertussen toch? Nog een semester 
Leuven zal geen groot verschil maken, maar een semester in het 
buitenland echt wel!  

 
 

Waar ben je op uitwisseling geweest? 

Ik heb het eerste semester van 2020-2021 op uitwisseling door -
gebracht aan de TU Wien (Oostenrijk). Hoofdstad Wenen is de 
meest oostelijke stad van Oostenrijk. De locatie is dus ideaal 
voor tripjes richting Oost-Europa.  
 
Vanwaar je keuze voor een uitwisseling? 

Van zodra ik hoorde van de mogelijkheden om op uitwisseling te 
gaan tijdens mijn studies, was de keuze snel gemaakt. Voor mij is 
het de ideale manier om je studies te combineren met een unieke 
ervaring in het buitenland. Een beleving die je niet snel op een 
andere manier zal kunnen meemaken.  
 
Enerzijds leer je heel makkelijk studenten van over heel Europa -  
of zelfs daarbuiten - kennen en verruim je je kijk op het gebied van 
studies, cultuur en zoveel meer. Daarnaast leer je veel over het land 
waar je gedurende jouw uitwisseling vertoeft. Anderzijds leer je jezelf 
ook beter kennen. Door de routines van thuis te doorbreken ontdek 
je wat je belangrijk vindt, maar ook wat je graag nog wil doen tijdens 
of na je studies. Je verruimt je visie, je wordt zelfstandig en je onder -
vindt een enorme vrijheid. Deze aspecten spraken mij enorm aan. 
Vandaar mijn keuze om op uitwisseling te gaan.  
 
Hoe heb je destijds jouw keuze gemaakt?  

Voor mij waren drie aspecten belangrijk bij het selecteren van een 
uitwisselingsuniversiteit. Het moest een Duitstalige universiteit zijn 

CHARLOTTE VANDENBERGHE 

• master wiskundige ingenieurstechnieken 

• 2020-21: uitwisseling naar TU Wien (Oostenrijk) in het 
eerste semester 
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zodat ik mijn kennis van het Duits kon bijspijkeren. Mijn uitwisselings -
programma moest interessante, maar ook voldoende plicht vakken 
bevatten en de universiteit mocht zich niet te ver van de bergen 
bevinden. 
 
Waarom koos je voor een uitwisseling aan TU Wien? 

Op basis van de drie hierboven vermelde criteria kwam deze 
universiteit voor mij persoonlijk op de eerste plaats. Wenen,  
stad van gelukkige inwoners, is het epicentrum op het vlak van 
klassieke muziek en kunst. Wenen wordt daarenboven omgeven 
door prachtige natuur. Je kan zowel gaan skiën in de naburige 
bergen, als gaan zwemmen in de Donau of gaan wandelen in 
een van de prachtige parken van de stad. Kortom, Wenen heeft 
veel te bieden. 
 
Hoe was het om te studeren aan een buitenlandse 
universiteit in vergelijking met KU Leuven? 

Student zijn aan de TU Wien was voor mij compleet verschillend 
van studeren aan de KU Leuven. Vanaf de start van mijn uitwis seling 
was ik enorm dankbaar voor de faciliteiten die de KU Leuven biedt 
aan haar studenten: een overzichtelijk studentenplatform (Toledo), 
een ISP, een ombuds of andere contactpersoon voor specifieke 
informatie, een examenrooster, … items die de TU Wien niet 
(goed) kent. Hoewel dit als chaos over komt, word je anderzijds 
wel aangemoedigd het heft in eigen handen te nemen en zelf 
alles in orde te brengen. Je plant zelf in wanneer je jouw examens 
aflegt en bij problemen mail je rechtstreeks naar de professor van 
het gerelateerde vak. Bijgevolg sta je dus dichter bij je professoren 
dan wat je gewoon bent als bachelorstudent aan de KU Leuven. 
 
Hoe ervaarde je het studentenleven in Wenen? 

Wenen heeft superveel te bieden, zeker voor studenten. Van veel -
zijdige architectuur tot een overvloed aan koffiebars en lunchspots, 
maar ook voldoende leercentra en een variëteit aan sportlessen. 
Daarnaast biedt de stad ook kortingen aan specifiek voor 
studenten, bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer en musea. 
Bovendien loopt de stad over van studenten, je kan op elke plek 
wel iemand leren kennen. De universiteiten hebben studenten -
organisaties die activiteiten organiseren. Zo leer je dus mensen 
kennen over de verschillende universiteiten heen. Jammer genoeg 

vond mijn uitwisseling plaats tijdens de coronapandemie,  
maar ondanks alle beperkingen en maatregelen waren er genoeg 
opties om er een onvergetelijke ervaring van te maken. Persoonlijk 
heb ik in Wenen voornamelijk genoten van de verschil lende koffie- 
en lunchspots, de natuur en de unieke cultuur.  
 
Wat heeft je uitwisseling jou geleerd? 

Ondanks de situatie, maak er het beste van! En bovendien, 
geniet van elk moment. Het klink cliché, maar het is echt zo. 
Velen dachten dat op uitwisseling gaan in de coronapandemie 
niet de moeite waard was, maar integendeel! Ik heb zo’n leuke 
vrienden gemaakt, zoveel inspiratie opgedaan voor de toekomst 
en zoveel mooie plaatsen bezocht. Ik ben echt teruggekomen 
met een vat vol ideeën, die ik langzamerhand probeer uit te 
werken. Achteraf besef je pas hoe waardevol zo’n ervaring is  
en wat voor positieve invloed een andere omgeving op je heeft.  
 
Smaakte jouw buitenlandse studie-ervaring naar meer? 
Waarom (niet)?  

Mijn uitwisseling naar Wenen heeft mij zeker aangemoedigd om 
op zoek te gaan naar andere buitenlandse ervaringen. Aan de 
ene kant had ik het gevoel dat de coronapandemie een dimensie 
van mijn buitenlandse ervaring wegnam, maar toch was het zo’n 
leuke ervaring dat ik het nog wel eens wil doen. Mijn blik op de 
wereld is echt verruimd. Vandaar dat ik momenteel verschillende 
opties aan het uitzoeken ben om nog een buitenlandse ervaring 
op te doen voordat ik in België mijn carrière start. 
 
Waarom zou je een uitwisseling (aan TU Wien) aanraden?  

Hier kan ik echt veel redenen voor opsommen. Eerst en vooral:  
je wordt volledig uit je comfortzone gehaald, je wordt superzelf -
standig en je ontdekt een zekere vorm van vrijheid. Een uitwisseling 
is aan te raden omdat je een nieuwe cultuur en nieuwe mensen 
leert kennen en inspiratie kan opdoen voor de toekomst.  
De TU Wien raad ik specifiek aan omdat de professoren daar 
heel toegankelijk zijn en ze heel projectgericht te werk gaan bij 
quasi alle vakken. Daarnaast bevindt de universiteit zich in Wenen, 
een stad waar je letterlijk alles kan doen wat je maar wil; een must-
see in my opinion! 
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HET OORSPRONKELIJKE 
KLOKKENSPEL  
In juni 1984 werd in het Arenbergkasteel een automatisch klokken -
spel geplaatst in het kader van de restauratiewerken die er in die 
jaren werden uitgevoerd onder leiding van architect Paul Van 
Aerschot. Voor zover bekend had in de eeuwen voordien nooit 
een torenklokkenspel geklonken in en rond het kasteel. Het klokken -
spel was dan ook eerder een frisse toevoeging aan het 
restauratie project dan een intrinsiek onderdeel ervan.  

Mogelijk was het klokkenproject in het Arenbergkasteel geïnspireerd 
door de groeiende belangstelling voor de Leuvense beiaardcultuur 
in die tijd. De motor hiervan was de grote renovatie van de beiaard 
in de universiteitsbibliotheek in 1983. Tijdens dit project werd het 
aantal klokken uitgebreid van 48 tot 63. De automaat, die sinds 
de inauguratie van het gebouw in 1928 elk kwartier een fantasie 
op het Frans-Vlaamse volksliedje De Reuzegom speelde, behield 
echter haar oorspronkelijke omvang van zes klokken.  

Toeval of niet, het klokkenspel dat een jaar nadien in het kasteel 
werd geplaatst, telde ook zes klokken en bestond uit dezelfde 
klaviertonen do – re – mi – fa – sol – la. Het gewicht van de twee 
klokkenreeksen lag wel ver uit elkaar: de zes voorslagklokken  
van de bibliotheek wogen samen 2790 kg, terwijl de nieuwe klokjes 
van Arenberg maar 231 kg wogen. Ze klonken meer dan een 
octaaf hoger dan hun tegenhangers in de bibliotheek. De nieuwe 
klokken werden gegoten door Koninklijke Eijsbouts in het Neder -
landse Asten en geïnstalleerd door de firma Clock-o-Matic,  
die toen in Herent gevestigd was.  

Op voorstel van beiaardier Jo Haazen, die vanaf eind 1983 lessen 
beiaardspel gaf aan de KU Leuven, speelden de klokken van het 
kasteel elk uur De mei plezant. Aangezien de inhoud van dit oud-
Vlaamse lied niet bekend was bij het grote publiek, viel het niet 
op dat twaalf maanden lang de meimaand werd bezongen.  
 
De viering van 125 jaar ingenieursopleiding in Leuven gaf aanleiding 
voor nieuw geluid rond het kasteel. Professor Fernand Mortelmans 

componeerde voor het jubileum een mis die op 18 november 1988 
werd uitgevoerd in de Sint-Jan-de-Doperkerk. Twee motieven uit 
die mis werden door hem ingespeeld in de computer van het 
kasteelklokkenspel. Vanaf dan klonk elk half uur homemade 
muziek rond het kasteel.  
 

HONDERD JAAR VTK ALS 
IMPULS VOOR EEN UPGRADE 
VAN HET KLOKKENSPEL 
In december 2020 vroeg decaan Peter Van Puyvelde aan mij, 
universiteitsbeiaardier, of het lied van faculteitskring VTK op het 
klokkenspel kon worden geprogrammeerd. VTK bestond immers 
honderd jaar, een jubileum dat omwille van de coronasituatie pas 
in 2021 zou gevierd worden. Het klokkenspel bevatte echter drie 
klokken te weinig om dit te realiseren. Daarop kwam een 
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Sinds kort zingt het klokkenspel van het Arenbergkasteel niet meer zijn vertrouwde liedje. 
Begin december kondigden de klokken aan dat de stoomboot uit Spanje weer aankwam 
en de weken nadien strooiden ze kerstklanken uit over de kasteelomgeving. Deze opvallende 
vernieuwing van het klanklandschap rond het kasteel is het resultaat van de recente 
uitbreiding van het klokkenspel dat sinds 1984 in de uurwerktoren hangt. 

LUC ROMBOUTS

Nieuwe klokken voor  
het klokkenspel van  
het Arenbergkasteel 

Luc Rombouts, beiaardier en curator Beiaardcultuur Leuven



denkproces op gang dat uitmondde in de beslissing om het 
klokkenspel uit te breiden met tien klokken en uit te rusten met 
een nieuw computeruurwerk. Deze verbeteringen zouden een 
ruimer repertoire en een grotere afwisseling in melodieën mogelijk 
maken.  

De maanden nadien kreeg het project vorm binnen een werkgroepje, 
bestaande uit decaan Peter Van Puyvelde, administratief directeur 
Annemie Caproens, Joris Snaet, coördinator bouwhistorische 
studies aan de universiteit, en ikzelf. De technische en administratieve 
hordes (stabiliteitsstudie, toelating van het agentschap onroerend 
erfgoed) werden snel genomen en na een openbare aanbesteding 
werd de offerte van de firma Clock-o-Matic als de meest gunstige 
beoordeeld. De nieuwe klokken werden in onderaanneming 
gegoten door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten.  
Net als de zes oorspronkelijke exemplaren zijn ze ontworpen in 
licht profiel en zijn ze niet voorzien van versieringen of opschriften. 
Samen wegen ze 110 kg. De nieuwe beiaardcomputer is een 
Apollo III-uurwerk van de firma Clock-o-Matic.  

Op vrijdag 10 december, minder dan een jaar nadat het idee  
van de uitbreiding voor het eerst ter sprake kwam, werd het 
vernieuwde klokkenspel ingehuldigd met een academische 
zitting. Die werd bescheiden gehouden omwille van de covid -
maatregels, maar mocht zich toch verheugen in de aanwezigheid 
van prins Charles-Louis d’Arenberg en zijn echtgenote. Ik beschreef 
de geschiedenis van de beiaard als een voorbeeld van innovatieve 
Vlaamse toptechnologie; Joris Snaet gaf een overzicht van de 
architecturale ontwikkeling van de Arenbergcampus gedurende 
de afgelopen eeuw; rectoraal adviseur voor cultuur, kunst en 
erfgoed Bart Raymaekers wees op de mooie synergie tussen 
erfgoed en ingenieurswetenschappen die zich in het Arenbergkasteel 
manifesteert en die een nieuwe realisatie kent in de uitbreiding 
van het klokkenspel.  
 

EEN NIEUW GELUID IN EN ROND  
HET KASTEEL 
Voorheen speelde de beiaardautomaat gedurende het volledige 
jaar dezelfde uur- en halfuurmelodieën. Vanaf nu bieden de 
klokken meer afwisseling. Op gewone dagen spelen ze op het 

uur het VTK-lied, gevolgd door de uurslagen op de zwaarste klok; 
op het half uur klinkt het Io vivat, gevolgd door een koekoeks -
 motief op klokken 5 en 3. Op bijzondere momenten van het jaar, 
zoals feestdagen, de kersttijd en promotiedagen zullen gelegenheids -
melodieën worden gespeeld. Het jaarprogramma kan worden 
geraadpleegd op https://eng.kuleuven.be/over-faculteit-
ingenieurswetenschappen/klokkenspel-arenbergkasteel.  
De uitbreiding tot zestien klokken maakt het mogelijk om de 
liedjes te spelen in een tweestemmig arrangement. Omdat het 
Arenbergkasteel een werk- en lesomgeving is, blijft de lengte  
van de muziek beperkt tot vijftien à dertig seconden. 

Dankzij een dataverbinding kan het klokkenspel voortaan inspelen 
op onverwachte situaties, zoals een overlijden binnen de ingenieurs -
gemeenschap of een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis. 
Het decanaat kan immers door middel van een dagknop op een 
laptop of smartphone een aangepast dagprogramma activeren. 
Telkens wanneer het kasteel belangrijke gasten ontvangt, kan met 
een ad-hoc knop een gelegenheidsmelodie worden gespeeld.  
Wie wordt niet graag verwelkomd in Leuven met een melodie  
uit eigen land?  
  

ONDERDEEL VAN 
BEIAARDCULTUUR LEUVEN 
Vlaanderen is al vijf eeuwen lang het wereldcentrum van de beiaard -
cultuur en met vijf concertbeiaarden op haar grondgebied bekleedt 
Leuven hierin een prominente positie. Op haar beurt speelt de 
KU Leuven een belangrijk rol in de Leuvense beiaardcultuur.  
Ze bezit concertbeiaarden in de universiteitsbibliotheek en de 
Sint-Jan-de-Doperkerk en automatische klokkenspellen in het 
Leo XIII Seminarie en het Arenbergkasteel. Geen enkele universiteit 
ter wereld bezit een even rijke beiaardcultuur als de KU Leuven.  

De vier academische toreninstrumenten spelen uiteraard niet 
exclusief voor de leden van de universitaire gemeenschap.  
Ze bieden hun muziek gul aan aan iedereen die zich binnen 
luisterafstand bevindt. Zo ondersteunen ze het gemeenschaps -
gevoel en versterken ze de inbedding van de universiteit in het 
brede weefsel van onze samenleving.  
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VTK blaast honderd  
kaarsjes uit! 
De Vlaamse Technische Kring, beter bekend als VTK, is opgericht in 1920 om de ingenieurs -
studenten in Leuven te vertegenwoordigen en een leuke studententijd te laten beleven.  
Nu, iets meer dan honderd jaar later, is VTK druk in de weer om het lustrum van een 
fantastische kring te vieren. Na een eerste semester dat gekenmerkt werd door vrijheid, 
hoop en hier en daar een feestje, blikken we terug op de al geslaagde activiteiten. 

SARAH MUYS  

OPENINGSFEEST  
29 SEPTEMBER 2021 

Het academiejaar werd feestelijk ingezet op een unieke 
plaats die veel voor VTK betekent: voor het Arenbergkasteel. 
Ondanks de ongunstige weersvoorspellingen stonden de 
eerste leden al klaar om met een gratis ijsje en een lekker 
drankje te genieten van het fantastische live concert van 
Shorty Jetson and The Lefthands. De namiddag en avond 
werden voortgezet onder een opklarende hemel en een 
vleugje zon, wat in combinatie met een stukje taart, een 
glaasje cava of fruitsap en een smakelijk bakje friet al snel 
zorgde voor een warme en vreugdevolle sfeer. Toen de 
avond viel, werd het feestjaar officieel ingezet door Peter 
Van Puyvelde, decaan van de Faculteit Ingenieursweten -
schappen, Bram Devriese, onze preses, en Rudi Stoffelen, 
poetsman én al jaren de beste vriend van de bewoners 
van blok 6 en van iedereen die daar passeert. Om af te 
sluiten zorgden de muzikanten van Lesco ervoor dat 
niemands benen nog stilstonden. 
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POP-UP AVONTURENDAG  
21 OKTOBER 2021 

Tijdens de eerste pop-up activiteit werd het kind in ons naar 
boven gehaald met een heuse avonturendag. Een hele 
namiddag lang konden studenten, waaronder ook enkele 
humaniorastudenten, zich rot amuseren op de minesweeper, 
de rodeostier, in reactie spelletjes tegen elkaar, met pijl en boog 
en nog veel andere dingen. Natuurlijk hoorden daar ook 
lekkere nacho’s, popcorn en smoothies bij om weer  
wat energie te krijgen na of tijdens het zware ravotten. 

VTK MUSEUM  
18-23 NOVEMBER 2021 

Na al die jaren heeft VTK heel wat leuke goodies, posters, 
Ir.Reëels, Bakskes, bekers, textiel en foto’s verzameld waar 
we ons uren in kunnen verdiepen. Daarom werd de Machine -
zaal in het Thermotechnisch Instituut een hele week 
omgetoverd tot een museum waar studenten en oud-
studenten met plezier eens in kwamen ronddwalen.  
Ook wij leerden weer enkele nieuwe en leuke verhalen 
kennen die misschien nog van pas kunnen komen bij  
een van onze volgende activiteiten!

Natuurlijk is het na dit semester nog niet gedaan. Neem zeker eens een kijkje op onze site ‘100.vtk.be’ en volg  
de Facebookpagina van VTK en mis niets van het volgende semester boordevol activiteiten!
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De onthaalactiviteiten van academiejaar 2021-2022 begonnen 
zoals gewoonlijk met de onthaaldagen, een onvergetelijke drie -
daagse waarop eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur(-architect) 
hun eerste vrienden maken en ons (VTK) beter leren kennen.  
De eerstejaars kwamen verlegen en nieuwsgierig aan in ‘t Driege, 
niet goed wetend wat hen te wachten stond. Al snel zorgden  
de activiteiten ervoor dat iedereen met elkaar kennis maakte en 
de sfeer goed zat. Dankzij het introduceren van het Covid Safe 
Ticket konden alle activiteiten veilig verlopen! Een bijzondere editie, 
dat was het zeker: de introductie van de moshpit, de avonden 
waar werkelijk iedereen in de feestzaal te vinden was en de 
hilarische fratsen van de eerstejaars. Wie steelt er nu gordijnen?  

Het beste aan de onthaaldagen is het zien openbloeien van  
de eerstejaars. Op het einde van de driedaagse was er geen 
verlegenheid meer te bespeuren, enkel een glimlach. We waren 
een grote vriendengroep geworden! Op de laatste dag kregen 
we vaak van de eerstejaars te horen dat ze een saaie boel hadden 
verwacht, maar dat ze een ongelooflijke tijd hadden beleefd.  

Na de onthaaldagen kwam de startersdag en de onthaalweek. 
Die week organiseerden wij niet alleen activiteiten voor eerstejaars -
studenten, maar ook voor de tweedejaars die een moeilijk corona jaar 
achter de rug hadden. Zo werd het een dubbele onthaalweek. 

Studenten hadden de keuze tussen meerdere activiteiten op  
één dag. Zo hoopten we de studenten maximaal te bereiken en 
hen de kans te geven vrienden te maken en zich vertrouwd te 
voelen op de campus. Het ging om laagdrempelige activiteiten 
zoals een BBQ, een picknick, een stadsspel, een volleybal-
/trefbal-/spikeball-sessie en nog veel meer. Het werd een  
groot succes want elke activiteit bereikte de maximale 
inschrijvingscapaciteit. 

Daarna lieten we de eerstejaars nog niet met rust. Tijdens de 
‘Peter & Meter kick-off’ kregen ze in groepjes PEME’s toegewezen, 
waarna er activiteiten georganiseerd werden zoals de PEME-
highlandgames en het beerpongtoernooi. Afsluiten deden we  
met de knalactiviteit VTKasino voor zowel eerste- als tweedejaars.  
Er werden ook infosessies voor eerstejaars georganiseerd:  
een over de blok en examens en een ander over ‘leren leren’. 

In het tweede semester worden eveneens geweldige activiteiten 
voor de eerstejaars gepland, waaronder de doop en de eerstejaars- 
en tweedejaars-activiteitenweek, de zogenaamde KANWEEK! 
Samen met het onthaalteam kijk ik er alvast naar uit! Maar eerst 
zijn er de januari-examens. Ik wil graag alle eerstejaars veel succes 
wensen met hun allereerste examenperiode aan de unief! Jullie gaan 
dat geweldig doen!  

Sfeerverslag 
onthaal  

eerstejaars studenten 
MARIAN VAN ALPHEN
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Ik zou de onthaalactiviteiten zeker aanraden!  
Je leert hier echt mensen kennen, je amuseert  
je ook. Dus waarom zou je het niet doen? 
Misschien worden de mensen die je hier leert 
kennen, niet uw beste vrienden, misschien wel. 
Het is een fijn gevoel te weten dat er mensen 
zijn die je al wat kent. 

Voor mij waren de onthaaldagen de leukste 
onthaalactiviteit. Ik heb hier heel veel mensen 
leren kennen. Dit zorgde ervoor dat ik me 
onmiddellijk thuis voelde in Leuven. Een deel 
van de mensen die ik daar heb leren kennen, 
zijn nu ook mijn beste vrienden. Zeker een 
aanrader voor alle eerstejaars!

Ik spreek namens veel tweedejaars als ik zeg 
dat ik het echt super vond dat we een eigen 
onthaal kregen. Na de gemiste activiteiten van 
het afgelopen academiejaar hadden wij nog 
altijd zin om medestudenten te leren kennen. 
En dat kon in de gezellige en informele sfeer 
van een barbecue en beerpongtoernooi. 
Studenten die ik tijdens deze leuke activiteiten 
heb ontmoet, zie ik ook geregeld terug in  
de aula en na de les!

De VTK Picknick kwam echt als een redding.  
Ik had geen lunch meegenomen en kon daar 
voor maar twee euro een 'walking lunch' 
kopen. Verder was er veel sfeer op het VTK 
100 Openingsfeest, inclusief gratis gâteau  
en goedkope pintjes!

De beerpong voor de tweedejaars was een tof 
begin van het academiejaar. Na een coronajaar 
was het leuk dat er ook iets gedaan werd voor 
de tweedejaars. Wij hadden voordien niet echt 
de kans gekregen om elkaar beter te leren 
kennen. Dus dit was de ideale gelegenheid.

Ik ging zonder verwachtingen naar de onthaal -
dagen. Door de fijne teambuildingactiviteiten 
leerde ik al snel medestudenten kennen die ik 
ondertussen als vrienden voor het leven 
beschouw. De eerste weken van het academie -
jaar verliepen voor mij dan ook heel vlot. Ik voelde 
me nooit verdwaald of alleen omdat ik altijd 
kon rekenen op de steun van VTK en mijn 
medestudenten die ik op het onthaalweekend 
had leren kennen. Het nut van de tips en tricks 
die ons gegeven werden tijdens het onthaal -
weekend, werd me snel duidelijk. Al bij al was 
het voor mij een onmisbare ervaring die mij 
voorbereidde op mijn nieuwe leven als 
ingenieursstudent.

De onthaaldagen zijn echt een aanrader!  
Je krijgt naast alle leuke activiteiten veel nuttige 
informatie, leert al enkele proffen kennen en 
loopt tijdens de eerste weken in Leuven overal 
wel bekenden tegen het lijf!
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DE EXPOSITIE 
Op de tentoonstelling werd het studiowerk van de bachelor- en 
master opleiding burgerlijk ingenieur-architect getoond, de drie 
master-na-masteropleidingen (Conservation of Monuments and  
Sites, Human Settlements, Urbanism, Landscape and Planning)  
en het ingenieur-architecten-onderzoek. 

Tijdens de openingsweek van het academiejaar 

openden de burgerlijk ingenieur-architecten van  

het Departement Architectuur hun deuren voor het 

publiek. Van donderdag 30 september tot zondag  

3 oktober 2021 was iedereen welkom op de tweede 

editie van het LAunch event. LAunch staat voor Leuven 

Architectuur en omvat een tentoonstelling van het werk 

van studenten burgerlijk ingenieur-architect en 

onderzoekers, en een centrale café-hub van Existenz. 

VALERIE AENDEKERK 

LAunch2021 
Burgerlijk ingenieur-
architecten in beeld
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TWEEDE EDITIE LAUNCH JAARBOEK 
De tweede editie van het 
ingenieur-architect-jaar -
boek werd tijdens LAunch 
gelanceerd en uitgedeeld. 
Het is een bundeling van 
het brede architectuur -
ontwerp en -onderzoek. 
288 pagina's, deels in het 
Nederlands en deels in het 
Engels, geven een inkijk in 
de dagelijkse ontwerp -
studio’s van de bachelor- 
en masterjaren, werpen 
een blik op de advanced 
master programmes en 
belichten de diversiteit van 
het architectuuronderzoek 
in Leuven.  
 

Bekijk of download het boek gratis via https://eng.kuleuven.be/ 
ingenieur-architect/ingenieurswetenschappen-architectuur 
 

UITREIKING AWARDS 
Naast de doorlopende tentoonstelling werd de Alumni Ingenieurs -
prijs uitgereikt aan Axelle Ceuterick & Emma Camerlynck voor 
hun project 't Groen Hof' en aan Arthur Caels & Elias Heyrman 
voor hun werk 'Symbiosis between busy city and secure housing'. 
De Maarten Bouwen Prijs ging naar Arnaud Vander Donckt en 
Marie-Sophie Vindevogel voor hun masterthesis ‘A homeless 
atlas: the architecture of precarious dwelling in Brussels’. 

PUBLIEKE LEZINGEN 
De publieke lezingen van Mauro Poponcini en André Loeckx 
(Ultima Architectuur 2020 winnaar) konden rekenen op 
geïnteresseerde luisteraars. Met de uiteenzetting ‘De Kasteel 
Papers’ gaf André Loeckx zijn bedenkingen weer over 
architectuur in Vlaanderen en het ontwerpcurriculum 
Ingenieurswetenschappen: architectuur in Leuven. 
 

EXISTENZ HUB EN CAFE 

Existenz - de bruisende studentenvereniging uit het eerste 
masterjaar burgerlijk ingenieur-architect - bouwde een gezellige 
hub. De stellingen op het grasveld aan het kasteel vormden 
overdag het vertrekpunt naar de diverse locaties van de 
tentoonstelling en op donderdagavond kwam de sfeer erin 
tijdens de Existenz-fuif. 
 
Blik terug op https://eng.kuleuven.be/ingenieur-
architect/launch-ir.arch/launch-nl en https://existenz.be/  
En welkom op de volgend editie!  
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‘GeniaaL’ is een tijdschrift  
van de Faculteit Ingenieurs -
weten schappen en Alumni  
Ingenieurs KU Leuven,  
met bijdragen van medewerkers  
van de faculteit, alumni en  
studenten.  

‘GeniaaL’ verschijnt viermaal  
per jaar: in januari, april, juli  
en oktober. 
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Beleef de wereld  
met KU Leuven alumni

Kreta, Roemenië of Egypte? 
Aan u de keuze.
Met KU Leuven Alumni reist u in alle comfort 
en het goede gezelschap van mede-alumni. 
Onze experts met KU Leuven-achtergrond 
nemen u mee op exclusieve reizen die bulken 
van historische en culturele hoogtepunten. 
Stap in de voetsporen van spraakmakende 
figuren, proef de culinaire traditie en dompel 
uzelf onder in de couleur locale.

Een greep uit ons aanbod: 

• Parijs in het spoor van Napoleon 
21 - 24 april 2022 

• Kreta en Santorini 
21 - 29 mei 2022 

• Baden-Württemberg 
13 - 18 juni 2022 

• Roemenië 
28 mei - 5 juni 2022 

• Biennale Arte in Venetië 
6 - 9 oktober 2022 

• Egypte 
9 - 22 oktober 2022 

• Israël en Jordanië 
29 oktober - 6 november 2022 

Ontdek onze bestemmingen op www.kuleuven.be/alumnireizen 

KU Leuven Alumni. Gisteren heeft toekomst.


