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Lente in tijden 
van corona 



Beste burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect

Het voelt vreemd aan: prachtig weer maar in ‘ons kot’. Het overgrote deel van de e-mails die ik nu ontvang, zijn corona -
gerelateerd of hoe zo’n klein wezentje onze maatschappij ingrijpend kan beïnvloeden.

In deze rare tijden scholen wij onze expertise met Skype (for Business), FaceTime, Zoom, Kaltura, WeConnect en
nog zovele andere internettools razendsnel bij. De jarenlange onderzoeksinvestering in internet, telecom municatie,
WiFi en gsm-systemen stelt ons nu in staat om afstandsonderwijs vanuit ‘ons kot’ op te zetten. Als sociale wezens
gebruiken wij de technologie om onze nood aan contacten virtueel in te vullen.

De anders zo levendige stad Leuven komt in deze coronatijden bevreemdend stil over bij zijn inwoners: lege straten
en koten, geen studentengeroezemoes. Ook de KU Leuven-laboratoria, waar tot voor kort 24 uur op 24 en 7
dagen op 7 activiteit heerste, zijn nu onderge dompeld in stilte. Studenten en docenten wennen in ijltempo aan
afstandsonderwijs, zonder de aangename interactie tussen lesgever en leergierige studenten.

Samen geraken wij er wel. Het beste bewijs? De vele fantastische collega’s die een Gouden Krijtje in ontvangst
mogen nemen, de ene voor zijn grappen in de les, de andere voor zijn goede cursus en nog anderen omdat ze
gewoonweg goed zijn. Proficiat!

GeniaaL brengt een kort verslag van de anders zo vrolijke infodag, nu virtueel en op afstand en zoomt in op de
succesvolle VTK-Jobfair, georganiseerd daags vóór de coronalockdown inging. Een helse last-minute reorganisatie:
proficiat aan VTK en onze preses. Tot slot: maak kennis met de recent aangestelde professoren die klaarstaan
om onze studenten kennis bij te brengen.

Kort voor de coronacrisis uitbrak had de faculteit nog de gelegenheid om haar topstudenten in de kijker te
plaatsen: de PAL-studenten (Peer Assistant Learning) of hoe studenten elkaar wijsheid bijbrengen, de uitreiking
van de certificaten aan de studenten die het honours programma succesvol doorlopen hebben en de uitreiking
van de ENGenius Grant aan een studente die volgend academiejaar haar eerste semester aan een prestigieuze
universiteit in de VS zal afwerken. Nu maar hopen dat corona geen roet in het eten gooit.

Of hoe corona zelfs dit nummer volledig beïnvloed heeft. Wij doen een schuchtere poging om jullie via deze
GeniaaL wat leesvoer aan te bieden, hopelijk een lichtpuntje in jullie gezellig ‘kot’.

Stay healthy

Beste collega-alumnus

In deze GeniaaL staan verslagen van activiteiten die plaatsvonden toen er van corona nog geen sprake was, zoals de
forumavond rond straling of Industrie 4.0. Het is bevreemdend dat we nu in een periode zitten waar dergelijke
 netwerk activiteiten niet meer mogelijk zijn. Wanneer we opnieuw evenementen kunnen organiseren is niet zeker. Omdat
we al ver gevorderd zijn in het academiejaar, hebben we beslist om onze volledige kalender uit te stellen tot het najaar. 

Ik wil in dit voorwoord graag de experten en gezondheidswerkers bedanken die ons zo goed door deze crisis
loodsen. Het is indrukwekkend om te zien hoe er met cijfers wordt gecommuniceerd. Plotseling begrijpen veel
mensen wat exponentiële curves zijn en wordt het belang van statistiek duidelijk. We worden er ook aan herinnerd
hoe essentieel het is om een gezondheidssysteem te hebben dat zelf gezond is, met plaats voor iedereen. Ik heb
veel respect voor de gezondheidswerkers die onvermoeibaar en in risicovolle omgevingen blijven instaan voor
ons allemaal. 

In de krant las ik in het artikel met als kop ‘Is technologie onze exit-strategie uit de coronacrisis?’ dat een slimme
app, ontworpen door ingenieurs, ons in de toekomst rond coronahaarden zou kunnen leiden. Het leek me heel
verregaand omdat die app dan wel veel informatie over onze locatie en gezondheid te weten zou komen, maar in
ieder geval loont het de moeite om na te denken over hoe we ‘out of the box’-oplossingen kunnen verzinnen.
Dat technologie ons toelaat om te werken en sociaal te zijn in tijden van social en physical distancing, dat is zeker. 

We zien wel wat de toekomst ons brengt en hoe creatieve ingenieurs oplossingen kunnen aanreiken. Verzorg jullie
alleszins goed en blijf gezellig in uw kot met deze GeniaaL.

Collegiale groeten en tot gauw.
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Nieuws
ANNEMIE CAPROENS

PRIJZEN, ONDERSCHEIDINGEN, ...
• Walter Bogaerts, emeritus aan de Faculteit Ingenieursweten -

schappen, werd voor 2020 verkozen tot Fellow van NACE
International, de wereldwijde organisatie van corrosie-ingenieurs,
voor zijn ‘lifelong outstanding academic work on corrosion
engineering and his pioneering role in developing computerized
corrosion information systems’. De uitreiking van de onder -
scheiding vond plaats in Houston (15-19 maart 2020).

• Christophe Caloz, gewoon hoogleraar aan het Departement
Elektrotechniek, werd verkozen tot Fellow van de Optical Society
of America (OSA) voor ‘pioneering contributions to electro -
magnetic metamaterials and sustained leadership in bridging
the gap between microwave and photonics technologies’.

https://eng.kuleuven.be/nieuws-en-agenda/nieuws/
christophe-caloz-verkozen-tot-fellow-van-de-optical-
society-of-america-osa

• Aan Luc De Raedt, gewoon hoogleraar aan het Departement
Computerwetenschappen, werd de Belgische Francquileerstoel
2019-2020 toegekend op voordracht van de Universiteit
Antwerpen.

De inaugurale lezing ‘The Artificial Intelligence and Machine
Learning Revolutions’ vond plaats op donderdag 12 maart
2020 aan Campus Middelheim.

• Vincent Rijmen, gewoon hoogleraar aan het Departement
Elektrotechniek, ontving, samen met Joan Daemen, de RSA
Conference 2020 Excellence in the Field of Mathematics Award.
Hun werk en bijdragen tot de Cyber Security Industry werden
gehonoreerd tijdens de RSA Conferentie in San Francisco 
van 24 tot 28 februari 2020.

https://www.rsaconference.com/industry-topics/video/
rsa-conference-2020-excellence-in-the-field-of-
mathematics-award

• Willy Sansen, emeritus aan de Faculteit Ingenieursweten -
schappen, ontving de Distinguished Alumni Award 2020 in
Electrical Engineering van de University of California, Berkeley,
voor zijn ‘excellence in teaching and for contributions to the
systematic and disciplined design of analog and mixed-signal
integrated circuits’. Het is de eerste keer dat deze award aan
een Europeaan wordt uitgereikt.

https://eecs.berkeley.edu/people/alumni/cs-distinguished-
alumni

• Julie Marin, junior postdoctoraal onderzoeker FWO aan 
het Departement Architectuur, is de eerste laureaat van de 
vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling, een initiatief van vdk
Spaarbank en Volksvermogen.

www.vdk.be/nl/vdk-prijs-voor-duurzame-ontwikkeling

• Op 21 november 2019 werd op de Werelddag van de Steden -
bouw de jaarlijkse VRP-Afstudeerprijs uitgereikt. Die ging naar
het duo Jelle De Vries en Pierre Jadoul, beiden afgestudeerd
als master in de ingenieurswetenschappen: architectuur aan
KU Leuven in 2018-2019. Beide studenten deden onderzoek
naar ‘Climate Change in the Zambezi Delta’ (Mozambique).
Hun werk kadert in een ruimer onderzoeksproject rond
klimaatverandering in stedelijke deltas.

https://architectuur.kuleuven.be/departementarchitectuur/
english/news/news-items/vrp-thesis-prize-for-climate-
change-and-urban-deltas-zambezi-river-delta

• Patrick Willems, gewoon hoogleraar aan het Departement
Burgerlijke Bouwkunde, werd verkozen tot nieuwe voorzitter
van VLARIO, de koepel organisatie voor de sector van de
rioleringen en afvalwaterzuivering in Vlaanderen. VLARIO telt 
450 leden bestaande uit openbare besturen, studie/
ingenieursbureaus/architecten, aannemers, leveranciers,
certificatie-instellingen en andere.

ERC ADVANCED GRANTS

De European Research Council (ERC) heeft opnieuw haar Advanced
Grants voor baanbrekend onderzoek uitgereikt. Dit jaar mogen
twee KU Leuven-onderzoekers de prestigieuze beurs in ontvangst
nemen: Bart De Moor, gewoon hoogleraar aan het Departement
Elektrotechniek, en filosoof Jan Opsomer. De ene zal speuren
naar optimale wiskundige modellen, de andere naar sporen 
van Aristoteles.

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/erc-advanced-grants-
voor-twee-ku-leuven-onderzoekers
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Schitterende studenten 
in de spotlights
Op donderdag 27 februari 2020 werd een aantal studenten in de salons van het
Arenbergkasteel ontvangen voor een huldiging. 

JELLE DE BORGER

ENGENIUS FUND
In 2014 heeft de Faculteit Ingenieurswetenschappen het ENGenius
Fund in het leven geroepen voor de financiering van studiebeurzen.
Hiermee wil de faculteit studenten stimuleren om in het kader van
hun opleiding een internationale ervaring op te doen.

Tegelijkertijd biedt de faculteit op die manier het bedrijfsleven 
een platform om zich te profileren bij ingenieursstudenten met
potentieel door middel van een financiële ondersteuning.

Globalisering van wetenschap en technologie heeft er immers
toe geleid dat internationale ervaring onmisbaar is geworden in
de opleiding tot burgerlijk ingenieur(-architect). Het aanbod aan
de Faculteit Ingenieurswetenschappen omvat een hele waaier aan
internationale opportuniteiten. Maar het benutten van deze mogelijk -
heden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een financiële
tegemoet  koming kan hierin voor velen een wezenlijke drempel -
verlaging vormen.

Tijdens de plechtigheid van 27 februari 2020 ontving Charlotte
Van de Mieroop, masterstudent elektrotechniek, de zesde Melexis-
Columbia University Grant voor het academiejaar 2020-2021 uit
handen van Dina Gurin, in naam van Nicolas Simonne, Global Develop -
ment and Quality Manager bij Melexis Technologies NV. Dankzij
deze financiële steun kan zij volgend academiejaar een semester
aan de prestigieuze Columbia University in New York studeren.

HONOURSPROGRAMMA
Tijdens deze plechtigheid werden ook de twee studenten die het
honoursprogramma hebben afgewerkt, gehuldigd: Vanessa Cool
en Holger Willems.

Via een honoursprogramma krijgen gemotiveerde, getalenteerde
en academisch excellente ingenieursstudenten de mogelijkheid
om zich te verdiepen en/of te verbreden in de eigen discipline. 

Door extra te werken aan ‘Bildung’ en ‘Beruf’ worden ze aan -
gesproken op hun toekomstbeeld, hun disciplinaire future self.
‘Bildung’ verwijst naar het ontwikkelen van waarden, cultuur en
burgerschap en ‘Beruf’ houdt in dat professionele capaciteiten,
leiderschapskwaliteiten en ondernemerszin aangescherpt worden.

In het honoursprogramma volgen studenten minstens 18 studie -
punten bovenop hun reguliere opleiding. Het programma bestaat
uit twee tracks: een onderzoeksgebonden en een interdisci plinaire
track. Studenten kiezen, in overleg met een docent, de inhoud
van hun project.

PAL – PEER ASSISTED LEARNING
Zie ook GeniaaL, nr. 48, jan.-feb.-maart 2020.

De PAL-tutoren, studenten die samenkomen met starters van de
bachelor om samen oefeningen te maken, werden ook uitgenodigd
om het glas te heffen op het succes van PAL, Peer Assisted Learning.

Voor het derde jaar op rij organiseert VTK het PAL-project met de
steun van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en in samen -
werking met de professoren van ‘toegepaste mechanica, deel 1’
en de Dienst Studentenbegeleiding. Dit project houdt in dat een
groepje van een zevental starters van de bachelor (tutees) een
zestal keer tijdens het semester samenkomt met een of twee
ouderejaarsstudenten, de zogenaamde tutors. De tutors begeleiden
hun groepje bij het oplossen van de oefeningen en staan paraat
om handige tips & tricks mee te geven. De PAL-sessies gaan dit
jaar over de vakken ‘toegepaste mechanica, deel 1’ in het eerste
semester en ‘thermodynamica’ in het tweede semester. 

CIJFERS & FEITEN

PAL Toegepaste mechanica, deel 1
• 52 tutors
• 299 tutees
• 10 avonden (2 avonden, 5 sessies) 

PAL Thermodynamica
• 31 tutors
• 210 tutees waarvan 174 ook mechanica gevolgd hebben



GeniaaL 5

‘Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.’ This was the title of GeniaaL
in July 2015, the first year the Columbia Grant was awarded to a
student. Now, five years later, it was my turn to embark on this
adventure to discover myself, by starting with the world. Living a
semester in a metropolitan city as New York, studying at the
prestigious Columbia University and meeting people and cultures
from all over the world, I believe this definitively meets the definition.
I discovered a whole new world at the other side of the Atlantic
Ocean. I can only rejoice knowing that this great tradition after
five years continues for future electrical engineers from the 
KU Leuven. I am so grateful towards Nokia Bell Labs to join this
tradition, next to Melexis. The value of international experience is

something you cannot quantify with a number or describe with
words. I experienced an invaluable process of growth during this
semester abroad in New York.

My summer internship at Nokia Bell Labs in Antwerp was already
a great start, even before I left for the States, where I learned a
lot during those six weeks. However, the moment I fully realized
the chance I was given was on October 22, 2019, the day I saw
the first transistor and MOSFET ever made. These were fabricated
at Murray Hill, the Bell Labs facilities close to New York. As an
electrical engineering student I felt humble in that very moment for 
all the innovations achieved by predecessors and especially all
the revolutionary research Bell Labs did and is still doing.

In addition, the operating system UNIX originates from Murray Hill
anno 1969, indeed exactly 50 years ago. I had the honour of being
invited to their two-day jubilee celebration event in October to attend
panel discussions, workshops and presentations about UNIX
and Bell Labs in general, amongst seeing the first transistor 
and MOSFET ever made. It was a unique event that filled me
with awe and amazement.

Studying at Columbia University in particular gave me a much
deeper perspective of the academic world. Not only in the way 
of teaching and educating the next generation of engineers, but as
well on how to conduct research. The number of hours that you
have class in the US is much lower, giving students more time
and responsibility to organize themselves to study the rest of the
material for assignments, projects or midterm exams. 

The four courses I took were wonderful. The Mudd building
became my new department for the five months I would spend in
New York. I wanted to get the most out of this experience and so I
even added two more classes to broaden my knowledge field 
in Computer and Mechanical Engineering. 

As part of my master’s degree in Electrical Engineering, integrated circuits and electronics, 
I studied one semester at Columbia University in the city of New York. This adventure
was possible thanks to the ‘ENGenius Fund for international mobility’, under which I
received the ‘Nokia Bell Labs - Columbia University Grant’. An opportunity of a lifetime,
which I would love to share with you!

ARNAUD VAN MIEGHEM

Electrical Engineering
overseas
HOW A BITE OF THE BIG APPLE MAKES YOU GROW AS ENGINEER 
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It didn’t take long before I was partaking in several projects such as
the FSAE Formula Racing team by helping to build an Electrical
Vehicle, in the Maker space for prototyping or even in the Carleton
Laboratory with aiding research. I gained a great multidisciplinary,
practical perspective from all these groups.

Because of my assistance in a research project, my name was
even added as supporting author in the paper and with this project,
I could also attend a conference in the Steven Institute of Technology,
just across the Hudson River. First, a magnificent skyline of
Manhattan can be seen from there, but it was also a new experience
for me to participate in such a conference. I enjoyed it so much.

Having less classes and therefore a more flexible schedule allows
you to become part of the diverse Columbia community in your
own way. There are continuously events happening on campus
and around in New York City. One of my favorites were the concerts
in the chapel on campus taking place twice a week. They could
go from jazz to classical piano concertos or even a Disney medley.
It was a perfect moment to relax for me. In addition, the social
evenings were great to hang out together, watch an outdoor movie
or dance and sing in the middle of campus with a Silent Disco.

The sport events are from a completely new level in terms of
commitment and cheering. Seeing cheerleaders, the mascot lion
(I am convinced the Columbia Lion is related to the VTK Lion),

everyone dressed in Columbia blue is just a wonderful spectacle.
An overwhelming taste of college is how I would describe this.
The football game, the basketball rallies, cultural events and
social evenings were beyond what I imagined. I was submerged
in a completely different culture and I loved it. 

Having lived all those moments would only be as good as the
people with whom I lived them, so diverse and multicultural. 
The close friends I made during my exchange are ever dear to 
my heart. Visiting a dear friend in Saint Louis, Missouri was also 
a highlight of joy. Spending a few days there was amazing to
discover The Heartland region of the USA, as interesting change
from the urban East Coast. Building an Iron Man chest piece in
the Makerspace for Halloween, working together on the FSAE
car for a PCB deadline or running late night simulations in Mudd
computer labs for course projects are all memories I cherish with
my friends from all over the world.

It felt a bit strange coming home again after such an altering
journey. I have grown as a person, student and above all engineer.

Thank you, my dear family, for all the support during this
adventure. Again, I would like to express my gratitude to my
professors and the Faculty of Engineering Science KU Leuven
together with Nokia Bell Labs for making such an exchange
possible.

Campus Columbia (Mudd Building) 

The view from across the Brooklyn Bridge on the eve before the semester started.

Saint Louis Zoo

First transistor 
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Op de portaalwebsite www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/
infodag/online-infodag/ staan presentaties, filmpjes en chat -
sessies over de opleidingen, de ijkingstoets en het studentenleven.
Hartelijk dank aan de proffen die een video hebben aangeleverd,
aan de gespreksleiders Jos Vander Sloten, Philip Dutré, 
Hilde Heynen, Hilde Vanaenroyde, Tinne De Laet, Daphne Certyn en
Lode Vanderbeek én aan de moderatoren Stief Gijsen, Jasper Witters
en Sigrid Maene. Voor de chatsessies over de opleiding burgerlijk
ingenieur waren ongeveer 600 jongeren ingeschreven, voor die
over burgerlijk ingenieur-architect ruim 220. In totaal hebben bijna
8 900 jongeren deelgenomen aan de online infodag van KU Leuven. 

Je kunt ook nog steeds de infodagwebpagina van de faculteit
bekijken: https://eng.kuleuven.be/studeren/toekomstige-
studenten/infomomenten-toekomstige-studenten
Wie extra vragen heeft, kan die stellen via het contactformulier
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infodag/
online-infodag/vragen/view (duid wel de juiste opleiding aan) 
of via e-mail: infodagfirw2020@kuleuven.be of deelnemen 
aan de volgende online infodag op 6 mei 2020
www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infodag/
online-infodag/

Infodag 2020
Op zaterdag 21 maart 2020 zouden we honderden toekomstige studenten en hun ouders
hartelijk ontvangen op onze campus, op de facultaire infodag. Zo zag onze campus er op
die dag niet uit. Behalve de enkele wandelaars en fietsers op veilige afstand van elkaar
lag het Arenbergpark er verlaten bij. Maar we maakten een nieuwe afspraak met geïnteres -
seerde toekomstige studenten voor een online infodag op woensdag 1 april 2020. 

JELLE DE BORGER



FUSION
Toen ik enige jaren geleden van de loonlijst
van deze universiteit geschrapt werd en
men zich beperkte tot het betalen van een
minimale verzekeringspremie voor het
ongeleid projectiel dat ik geworden was,
had de redactie van GeniaaL me gevraagd
voor een interview. Ik ben daar toen niet
op ingegaan omdat ik vond dat ik, niet eens
ingenieur zijnde, geen na te volgen carrière
kon voorleggen en vooral niet omdat er dan
wellicht verwacht werd dat ik als iemand
die de academische watertjes door -
zwommen had, nu eens mijn mening zou
geven over het reilen en zeilen van de
faculteit. Bij het verlaten van het wildwater
met de projectmatige stroomversnellingen
en de verraderlijke onderwaterrotsen van
de administratieve verplichtingen die ik
tijdens mijn rafting trip in onderwijs, onder -
zoek en dienstverlening was tegengekomen,
vond ik me als kersverse emeritus nog te
nat achter de oren om anderen mijn mening
op te dringen.

Men vroeg me of ik dan wel iets wou
schrijven voor GeniaaL. Ik bedacht iets
grappigs over lessen die OPO's werden
en al dat managementjargon dat ons
onderwijs had ingepalmd. Het werd tot
mijn ontzetting in de rubriek ‘Mijn gedacht’
gepubliceerd hoewel dat nu net was wat
ik dacht te ontwijken. Maar kijk, sindsdien
verschijnt mijn naam onder deze stukjes.
Elke gelijkenis met bestaande personen
(in het bijzonder met ene D.M. uit Roeselare)
is louter toevallig, maar toch schrijf ik deze
tekstjes nu al vier jaar alsof ze voor mezelf
zijn. Soms hard als laminaat en met een
scherp randje. Twee bladzijden dik en met
kwaliteitsvolle cartoons van Joris Snaet.
Kortom, wij vullen (althans gedeeltelijk) 
uw GeniaaL in Heverlee.

Maar OK, zou deze boomer dan toch een
mening hebben over hoe sommige dingen
evolueren? Misschien wel. Als men het maar
dikwijls genoeg herhaalt, gaat men het op
den duur zelf geloven. Een zekere afstand
helpt de relativiteit en de helaasheid der
dingen in te zien. Maar wat baten kaars
en bril als men op een rafting vlot zit en
heel hard bezig is niet om te kieperen. 
Ik ben ondertussen wat losgeweekt van het
dagdagelijkse universitaire pandemonium
en kan dus wat liggen rollebollen in deze
brokjes katzenjammer. En ja, soms blijven
mijn oudekaterklauwtjes wel eens haken,
ook al is dat dan speels bedoeld.

Als er iets is waar ik toch wel bedenkingen
bij heb, dan is het de drang naar steeds
meer met alsmaar minder in steeds kortere
tijd. Men moet voor blijven op de anderen,
sneller groeien dan gisteren en groter zijn
dan de rest. Dat kan men enkel verkrijgen
door een steeds maar verder doorgedreven
management en regelgeving die door een
toenemende administratie en controle -
apparaat afgedwongen worden met een
verstikkend effect op de menselijke radertjes
in de digitale machinerie. Maar over al deze
dingen heb ik het hier al eens gehad in
vorige kattenspinsels. Laat ik nu eens iets
po(e)sitiefs aan deze krabpaal ophangen.
Een advertentie of een zoekertje voor het
nog niet helemaal verloren brood voor
morgenvroeg.

Max Planck schreef het al: ‘Een nieuwe
wetenschappelijke waarheid overwint niet
door de tegenstanders te overtuigen en
hen het licht te laten zien, maar omdat 
de tegenstanders ten slotte sterven en er
een nieuwe generatie opgroeit die ermee
vertrouwd is.’ Dus het aanklagen van de

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.
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‘Mijn voorstel is om de
wetenschap van de

toekomst gewoon fusion
science te noemen.’



huidige toestand heeft niet veel zin. Het is
de volgende generatie die het zal moeten
doen. Dat het paradigma van de onge -
breidelde groei en globalisering kan
aangehouden worden in een eindige
wereld wordt alleen door gekken, managers,
bankiers en economen geloofd. Dat waan -
idee leidt tot steeds verder doorgedreven
specialisatie en fragmentatie. De wereld,
mijn dorp, jawel, maar niet enkel van mij.
En daar knelt het glazen schoentje dat zich
niet naar de voet laat zetten. De leerschool
van het leven en een specialisatie als weten -
schapper doen ons geloven dat we het
na een tijdje wel weten. De fout is dan dat
we de anderen willen overtuigen van ons
gelijk en elkaar beconcurreren om meer
uren in het curriculum. Vooruitgang komt er
niet door te ver doorgedreven specialisatie,
maar door het toelaten van nieuwe ideeën
die ontstaan uit een combinatie van uiteen -
lopende specialiteiten. Multidisciplinariteit
in plaats van kortetermijnresultaten. Maar
het kost specialisten natuurlijk moeite om
elkaar te begrijpen.

De hoop van vorige generaties om energie
uit koude fusie te halen heeft tot een expec -
tation hangover geleid. Laten we ons nu
verwarmen aan de fusie van de energie

van specialisten, dat is veel gemakkelijker.
Voor verwante disciplines bestaat fusie al
lang: elektromechanica, chemische cel -
biologie, sporteconomie, en dies meer,
maar het moet verder. Nu zijn scheikundigen
wel gewend aan lange namen (met cryp -
tische acroniemen als gevolg), maar een
vakgebied farma-bio-med-cel-elektro-chem-
nano-robot-mechanica bekt niet echt goed.
Mijn voorstel is om de wetenschap van
de toekomst gewoon fusion science te
noemen. Fusion science is de wetenschap
waar enig grensoverschrijdend gedrag
alleen maar aanmoediging verdient. 
SF wordt FS want fusion verandert fiction
in future. Fusion is een term die al lang
ingeburgerd is in allerlei culinaire rubrieken.
Het is trouwens een fenomeen dat zich
niet beperkt tot het fornuis en de keuken.
Het is niet alleen het samenvloeien van
verschillende stromingen, maar het idee
zelf overschrijdt grenzen en deint uit naar
allerlei aspecten van de maatschappij.
Fusion is al een tijdje een begrip bij de
jonge hipstergeneratie. Hebben wordt
vervangen door delen. De hippiecommune
van vorige eeuw wordt gerestyled naar
homesharing en kangoeroewoningen. 
Het delen van kennis (en dingen) vervangt
het gespecialiseerde hebben.

Ook in onze taal krijgen we vreemde
invloeden en niet alleen de Engelse,
Franse of Duitse zoals voorheen. Nee, ze
komen van overal. Ik heb het een vorige
keer al eens gehad over shinrin-yoku. 
Nu blijk ik ook nog eens een extreme
vorm van tsundoku te hebben. Toch stap
ik elke morgen met datzelfde ikigai uit bed
om te gaan ploggen, ook al vergt 
dat soms wat sisu, ik laat al die lagom
achterwege tijdens een warm hygge-
moment want kalsarikännit is zo niet 
mijn ding. Deze rubriek is te kort om 
de begrippen allemaal uit te leggen en
bovendien, tegen dat dit verschijnt zijn 
er weer een aantal bijgekomen.

En dat bedoel ik dus: als we in onze
wetenschap dezelfde flexibiliteit aan 
de dag leggen in een fusion science als 
in de taal en in de keuken, dan lacht de
toekomst de komende generaties toe.
Natuurlijk kent elke generatie haar eigen
strapatsen en uitwassen, maar ik blijf
po(e)sitief: ook volgende generaties
emeriti zullen uiteindelijk instemmen 
met de mantra van Squeeze: ‘The past
has been bottled and labeled with love’.
Dus voor nu: back to the fusion.
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Met de introductie van 5G wordt het debat over de zin en onzin van straling weer in alle hevigheid
gevoerd. Hoe anders is 5G-straling ten opzichte van 4G? Wat zegt de wetenschappelijke literatuur nu
eigenlijk over de invloed van straling op de mens en het leefmilieu? In dit artikel laten we drie experten
aan het woord. Professor Guy Vandenbosch legt als burgerlijk ingenieur uit wat straling is en hoe 4G-
straling verschilt van 5G-straling. Professor Peter Hoet kadert de wetenschappelijke literatuur vanuit
biomedisch standpunt. Professor Hilde Bosmans geeft ten slotte een inkijk in het nut van ioniserende
straling en hoe men in deze context omgaat met de bewezen schadelijke effecten op de gezondheid. 

SOFIE POLLIN 

Communicatie over 5G is niet altijd objectief

Het doel van de forumavond is om objectieve informatie te geven,
gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Op basis van deze feiten
moeten we allemaal in staat zijn om onze eigen gefundeerde
conclusies te trekken. Guy Vandenbosch heeft al vaak ervaren
dat de media een gekleurde weergave van de feiten geven, vaak
in functie van de mening van de journalist. Het gevolg daarvan is
dat de communicatie onduidelijk is en dat leken onmogelijk een
correcte inschatting kunnen maken van de situatie. 

Eerste belangrijke feit: de telecomstraling is niet ioniserend.
Vermits er geen ioniserende effecten kunnen voorkomen, 
kan een groot aantal kankerverwekkende effecten al worden
uitgesloten. Tweede feit: de signaalsterkte is sterk afhankelijk van
de afstand tot de bron. Liever ver van een sterke bron, dan dicht
bij een zwakke, mobiele en draagbare bron! Dergelijke straling kan
een thermisch effect op het lichaam hebben. Er doet zich een zeer
lichte opwarming voor, maar de stralings normen zorgen ervoor
dat het vermogen van die straling zo laag is dat we thermische
effecten kunnen verwaarlozen. De opwarming door telecomstraling
is een tiende of nog minder van de opwarming die we ervaren
wanneer we gewoon een trap oplopen. Ten derde werden
eventuele biologische effecten, zoals kanker, hoofdpijn en
slapeloosheid besproken. Er zijn veel studies over deze effecten,
maar weinig duidelijke conclusies. Er is geen grondige studie die
onomstotelijk bewijst dat straling schadelijk is. Dat bewijst niet
dat de straling onschadelijk is, maar toont toch zeker aan dat 
het effect niet heel groot kan zijn. 

Hoe zorgen de normen ervoor dat het effect klein blijft?

De normen zijn uitgedrukt in V/m, dit kan je omrekenen naar 
een vermogensintensiteit in W/m2. Wat is V/m? Wandelen over
een tapijt kan ervoor zorgen dat je jezelf oplaadt tot 20-30 kV.
Wanneer er een onweer met bliksem aankomt, kan de veldsterkte

in de lucht oplopen tot wel 40 000 V/m. Dat zijn dezelfde velden,
maar op een heel andere frequentie en met een ander vermogen.
Voor telecomstraling stelt de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) een cumulatieve norm voor van 41,25 V/m, gemeten op
900 MHz. Vlaanderen heeft een norm van 3 V/m per antenne. 
De Vlaamse, Waalse en Brusselse normen zijn internationaal
gezien zeer laag. Ten opzichte van andere landen moeten we
ons dus weinig zorgen maken, maar toch is het zinvol om het
ALATA-principe na te streven: As Low As Technically Achievable.
5G-technologie kan ons zelfs helpen om communicatie mogelijk
te maken op een veel lager stralingsniveau. 

Bij een meetcampagne werd in Leuven een maximaal niveau
gemeten van ongeveer 1 V/m buitenshuis en 0,5 V/m binnens -
huis voor de straling ten gevolge van basisstations. De straling van
uw telefoon kan echter oplopen tot wel 30 V/m. Guy Vandenbosch
extrapoleert hieruit dat momenteel ALATA betekent dat een norm
in de orde van enkele V/m een juiste norm is, want alles werkt nu
perfect aan 1 V/m. Als de gebruikte technologie beter wordt,
moeten we zelfs met minder V/m dezelfde capaciteit kunnen
bieden. Volgens Guy Vandenbosch is 0.6 V/m mogelijk, zeker als
we in 5G naar steeds kleinere cellen gaan. Dit betekent wel dat
een compromis gemaakt moet worden tussen lagere straling en
hogere capaciteit. En willen operatoren nu net niet met 5G een
veel hogere capaciteit bieden?

Wat zegt de biomedische wereld over radiostraling?

Peter Hoet heeft het over gezondheidseffecten van niet-ioniserende
straling waaronder ook radiostraling (RF) valt. Niet-ioniserende
straling veroorzaakt geen directe DNA-schade, maar RF-straling
kan door onder andere lokale opwarming en oxidatieve stress
eventueel biologische effecten veroorzaken. Er zijn normen
(bijvoorbeeld SAR1-normen voor de telefoon) om mogelijke
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Straling: een zegen 
of een vloek?
Ingenieurs en biomedici aan het woord over niet-ioniserende 
en ioniserende straling

1  Specific Absorption Rate 
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biologische effecten van deze straling te voorkomen. Toch blijft
de ongerustheid omdat er geen overduidelijk bewijs is dat de
normen voldoende zouden zijn. 

Om gezondheidseffecten van bepaalde blootstellingen - in dit geval
RF-straling - bij mensen na te gaan maken we gebruik van epidemio -
logische studies. Het is onmogelijk om de juiste RF-dosis per
persoon over jaren te meten. Daarom wordt gebruikgemaakt van
schattingen/modellen. Vervolgens worden er associaties gezocht
tussen de gezondheid en de blootstellingen, maar door de onzeker -
heden die horen bij de blootstellingsschattingen, zijn er nog geen
100% sluitende studies. Een bijkomende moeilijkheid is dat om
aan de hand van een epidemiologische studie een verhoging van
een aantal percenten aan te tonen op een ziekte die slechts voor -
komt bij bijvoorbeeld 7 op 100 000 mensen, er tot 10 miljoen
personen over een tijdspanne van tien jaar of meer moeten
gevolgd worden. 

Door deze onzekerheden communiceert het IARC2 dat straling
‘mogelijk kankerverwekkend’ is. Peter Hoet legt duidelijk uit dat
het IARC de twijfelgroep opdeelt in twee categorieën: ‘probably/
waarschijnlijk’ en ‘possibly/mogelijk’ kankerverwekkend. Bij de
eerste categorie (waarschijnlijk) ontbreekt een puzzelstuk om
100% zeker te zijn van het kankerverwekkend karakter, bij de
tweede categorie (mogelijk) is er meer onzekerheid, maar kan
men het effect ook niet uitsluiten. De analyse van het IARC dateert
al van 2011. Intussen zijn er vele studies verschenen en is ook de
blootstelling aan RF-straling veranderd. Spijtig genoeg zijn niet
alle studies goed uitgevoerd of doorgevoerd op een manier dat
ze gemakkelijk te reproduceren zijn. Toch wordt het tijd dat alle
kwaliteitsvolle literatuur nog eens bij elkaar wordt gelegd en
diepgaand wordt geanalyseerd om tot een hernieuwde conclusie
te komen. 

Peter Hoet stelt uiteindelijk voor om te blijven focussen op
dosimetrie: het meten en in kaart brengen van de hoeveelheid
straling die een mens, en vooral een kind, te verwerken krijgt.
Hoe persoonlijker de dosimetrie, hoe beter we dit kunnen opvolgen. 

Voor ioniserende straling zijn de baten vaak groter 
dan de schadelijke effecten

Hilde Bosmans werkt wel met ioniserende straling. Zij is burgerlijk
ingenieur van opleiding en werkt nu op de Afdeling Radiologie in
het UZ Leuven. Het is belangrijk om daar de dosissen ioniserende

straling bij een bestraling te berekenen, rekening houdend met
de eigenschappen van alle organen. Voor personeel en publiek
zijn er limieten, voor de patiënt zijn er in principe geen limieten 
op voorwaarde dat er enkel onderzoeken worden uitgevoerd die
noodzakelijk zijn. Dokters worden daarop getraind. In dit domein
is er heel wat literatuur over de invloed van ioniserende straling
op de organen en het causaal verband met kanker is duidelijk. 
Er moet in aanmerking worden genomen dat een bepaalde
stralingsdosis bij een kind een veel groter effect heeft dan dezelfde
dosis bij een volwassene omdat het kind nog groeit en de cellen
zich snel delen. 

Uiteindelijk wordt gemiddeld maar 39% van alle ioniserende straling
van een persoon door radiologie veroorzaakt. Kosmos en aard -
straling geven 19%. Een onderzoek van de borst is dus gelijk 
aan vier jaar rondwandelen op aarde. Honderd transatlantische
vluchten komen overeen met de stralingsblootstelling van een
klassiek RX-onderzoek. Statistisch gezien is het verkeer op weg
naar het ziekenhuis voor het onderzoek nog steeds dodelijker
dan het onderzoek zelf. Hilde Bosmans is ook van mening dat
het cruciaal is om een onderzoek goed uit te voeren: het heeft
geen zin om uit angst voor de straling een beeld van slechte
kwaliteit te nemen. De baten zijn namelijk duidelijk groter dan 
de risico’s die voor ioniserende straling goed in kaart gebracht 
en gekend zijn.

Telecomstraling versus ioniserende straling

Tijdens deze forumavond kwamen we te weten dat er in de context
van ioniserende straling een duidelijke consensus is in de literatuur
over de gevolgen en baten, zeker in de context van kanker. 
Per orgaan zijn de causale effecten in kaart gebracht en de
procedures bestaan om de dosissen te schatten en waar mogelijk
te minimaliseren zonder de baten op te heffen. 

Telecomstraling is geen ioniserende straling. Het is ook duidelijk
dat er in de wetenschappelijke literatuur geen duidelijke causale
verbanden werden aangetoond tussen telecom straling en kanker,
al wijzen sommige studies op kleine statistische verbanden tussen
telecomstraling en biologische effecten. Overheid en ingenieurs
werken echter aan normen en efficiënte technologie zodat alle
telecomstraling (ook 5G) binnen de inter nationale normen valt en
als veilig genoeg beschouwd kan worden. Of 5G ook voor een
lagere straling zal zorgen, hangt af van de capaciteit die de
eindgebruiker vraagt. 

2  International Agency for Research on Cancer



Gert Sablon, voormalig voorzitter van de Alumni Ingenieurs 
KU Leuven, situeerde Industrie 4.0 (I4.0) als uitloper van de
voorgaande industriële revoluties, waarbij nu digitale netwerken
centraal staan. Hij wees terloops op de rol van Alumni Ingenieurs
KU Leuven als promotor van het concept ‘levenslang leren’ door
het organiseren van forumavonden over actuele thema’s.

ALLESOMVATTENDE DIGITALE
TWEELINGEN

Jan Leuridan, CEO Siemens Digital Industries Software, stak van
wal met een schets van zijn bedrijf. (Meer over hem en LMS/Siemens
vindt de lezer in GeniaaL nr. 32, januari 2016). Met 24 500 software-
ingenieurs is Siemens een top-10 wereld speler in digitalisering
van alle takken van de industrie. In zijn voordracht wees Leuridan
de explosie van complexiteit in de huidige industriële producten
aan als drijfveer voor toenemende digitalisatie van de volledige
levens cyclus van producten. Centraal in Siemens’ digitali satie -
visie staat de ‘allesomvattende digitale tweeling’ (‘comprehensive
digital twin’). Een digitale tweeling is een digitale versie van 
een fysische entiteit (product, productiesysteem, patiënt, …). 
De ‘comprehensive digital twin’ beschrijft in digitale vorm de
volledige levenscyclus van een product: ontwerp, productie,
kwaliteitscontrole, gebruik, recyclage, met als doel de product-
en productie-innovatiecyclus te versnellen. Veel ontwerpteams zijn
het eens dat de geïntegreerde mechatronische ontwerpbenadering
de levertijd van de producten drastisch vermindert. Een sprekend
voorbeeld is de virtuele validatie van elektrische auto’s die interageren
met intelligente verkeers systemen. Akio Toyoda, CEO van Toyota,
zegt dat 14 miljard km testen nodig zouden zijn om dit uit te voeren.
Virtuele uitvoering via digitale tweelingen verlicht deze eis aan zienlijk.
Door het combineren van simulaties en testen kon de ontwerp tijd 
van Mercedes A-klasse auto’s gehalveerd en de geluidsafstraling
met 30% gereduceerd worden. ‘Generative engineering’ drukt
dezelfde aanpak uit met andere woorden. Door digitale

tweelingen van ontwerp en productie te combineren (valideren 
van de produceer baarheid van het product met additieve
productiemethodes, de productievoorbereiding, optimalisatie 
van de fabrieks-layout, en besturing van de werkplaats vanuit 
de digitale tweeling) konden 300 000 producten per jaar gemaakt

Een tot de nok gevuld auditorium kwam op dinsdag 4 februari 2020 kijken naar wat er
achter de in Duitsland gelanceerde nieuwe ‘Industrie 4.0’-hype schuil gaat. De aanwezigen
werden op hun wenken bediend door een gedegen team ervaringsdeskundigen dat vanuit
verschillende hoeken het thema belichtte. Wat is Industrie 4.0? Kort door de bocht:
toepassing van het Internet of Things (IoT) op de (maak)industrie.

HENDRIK VAN BRUSSEL
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Een gediversifieerde
blik op Industrie 4.0

Jan Leuridan

Het reëel systeem en zijn digitale tweeling



worden, met 17 volledig geautomatiseerde AM-machines. 
Door de integratie van de volledige waardeketen kon bij Vinfast,
een Viëtnamese auto fabrikant, de doorlooptijd op de helft
gebracht worden.

VIRTUELE SENSOREN

Wim Desmet, Departement Werktuigkunde KU Leuven en
FlandersMake, belichtte de voordelen van het gebruik van digitale
tweelingen, als digitale replica van reële systemen, bij het ontwerp
van complexe mechatronische producten. Digitale tweelingen
van mechatronische systemen worden opgebouwd vanuit domein -
kennis, natuurwetten, kennis over de productie en gebruiksdata.
Zij worden ingezet bij het ontwerp, voor toestandsbewaking, als
planning tool voor predictief onderhoud en als basis voor virtuele
sensoren. Dit leidt tot producten met hogere performantie, kortere
ontwikkeltijden, verhoogde robuustheid, betrouwbaarheid en
veiligheid van de producten, in tal van sectoren zoals de maak -
industrie, petrochemie, energie, bouw, gezondheidszorg, steden, ...

Sensoren zijn essentieel om de performantie van producten,
zoals windturbines, te kennen. Sommige grootheden zijn eenvoudig
te meten (snelheid, versnelling, temperatuur, geluidsdruk, …),
andere moeilijk of onmogelijk (kracht, vermogen, energie, …).
Voor deze laatste zijn virtuele sensoren, gesteund op het fysisch
systeemmodel (digital twin), aangewezen. Bij voertuigen worden
sliphoeken, bandenspanning, bandenparameters ‘gemeten’ 
via de digitale tweeling van het voertuig en hieruit de voertuig -
stabiliteit, comfort en energieverbruik afgeleid. Bij mechatronische

aandrijfsystemen wordt het dynamisch koppel aan de lastzijde
virtueel gemeten, waaruit performantie, energieverbruik, 
geluids afstraling en levensduur kunnen voorspeld worden. 
Bij wagen op hangingen worden de mechanische spanningen en
de inputkrachten virtueel bepaald, waaruit vermoeiingsgedrag,
betrouwbaarheid en levensduur afgeleid kunnen worden. 

VAN HOLONEN EN MIEREN

Hendrik Van Brussel, Departement Werktuigkunde KU Leuven,
gaat meer de conceptuele toer op. Hij vat de voornaamste resul -
taten van zijn onderzoek over flexibele productiesystemen samen,
dat een periode van meer dan 30 jaar overspant en dat geleid
heeft tot het boek ‘Design for the unexpected’, dat hij samen met
Paul Valckenaers in 2016 gepubliceerd heeft. Het voornaamste
resultaat is de referentiearchitectuur PROSA. De hoofdprincipes
bij het ontwerp van complexe systemen, zoals flexibele productie -
systemen, zijn: structuurgericht in plaats van functiegericht ont werpen
(structure oriented design) en strikte scheiding van de belangen
(separation of concerns). PROSA staat voor Product-Resource-
Order-Staff-Architecture. PROSA reflecteert de structuur van het
systeem. De scheiding van de belangen wordt uitgedrukt door de
P-, R-, en O-agenten, holonen genoemd, die respectievelijk instaan
voor de procesplanning, de middelentoewijzing (resource planning)
en het logistiek management. Deze holonen zijn onaf hankelijke
entiteiten, maar werken samen om het globaal productie doel te
bereiken. De besturing staat los van de structuur en gebeurt door
het biologisch geïnspireerde coördinatie- en controlesysteem
DMAS (Delegate Multi-agent System). Het steunt op stigmergie,
het mechanisme dat beschrijft hoe mieren voedsel verzamelen.
De orderholon stuurt exploratiemieren uit die attractieve routes
doorheen de digital twin van de fabriek zoeken die het product
kunnen realiseren. Vervolgens reserveren intentiemieren de nodige
productiemiddelen. De gecombineerde acties van de exploratie-
en intentiemieren bieden een zicht op de onmiddellijke toekomst
van het systeem, waardoor kortetermijnvoorspellingen mogelijk zijn.

De PROSA/DMAS-architectuur creëert robuuste, adaptieve, 
vlot opschaalbare productiesystemen en is universeel toepasbaar.
Dit laatste werd door de spreker uitvoerig aangetoond met een
reeks uitgewerkte toepassingen in diverse domeinen: holonisch
montage systeem (PMA, KU Leuven, 1990!), flexibel fabricage -
systeem (Picanol, 2003), multi-fabriekbedrijf voor thermische
behandelingen (Hanomag, 2011), schilderstraat (Daimler/Chrysler,
2001), vloot mobiele robots (PMA, KU Leuven, 2012), vloot
maaidorsers (CNH, 2013).
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FACTORY OF THE FUTURE, 
THE FUTURE OF THE FACTORY

Anje Van Vlierberghe lichtte het lovenswaardige initiatief ‘Factory
of the Future’ (FoF) van Agoria toe. Elk jaar kent Agoria een tiental
onderscheidingen toe aan toekomstgerichte maakbedrijven, 
die zich onderscheiden door de invoering van slimme, duurzame,
vaak gedigitaliseerde processen, maximaal hergebruik van materialen
en energie, maximaal inzetten van de talenten van het personeel
en het leveren van producten op maat van de klant. De kandidaat-
bedrijven worden gescand op hun ambities, hun transformatie plan
naar FoF en de implementatie ervan. De laatste vijf jaar ontvingen
32 bedrijven de FoF-onderscheiding, waaronder KU Leuven
spin-off Materialise in 2019. Tussen 2012 en 2018 realiseerden
deze winnaars een globale investering van 850 miljoen euro en
15% stijging in de tewerkstelling.

Bart Van der Schueren, CTO Materialise (meer over Materialise
vindt de lezer in GeniaaL nr. 31, 2015), start met de vaststelling
dat 3D-printing, de kernactiviteit van Materialise, het productie proces
fundamenteel verschillend gemaakt heeft van de methodes die
de laatste 5 000 jaar gebruikt werden: van het wegnemen (bv. frezen)
tot het toevoegen (3D-printing) van materiaal of in meer modieuze
termen: van subtractief naar additief produceren. Dit is alleen mogelijk
geweest door een doorgedreven digitalisering van het ontwerp
(digitale tweelingen). Additief produceren heeft een aantal troeven
die het uniek en attractief maken: de ontwerper heeft een quasi-
onbeperkte vormvrijheid en het productieproces vergt geen product -

eigen hulpmiddelen, zoals snij- of opspan gereedschappen.
Oorspronkelijk was 3D-printing, in zijn oorspronkelijke vorm van
stereolithografie, alleen geschikt voor het maken van prototypes,
vandaar de naam die het toen droeg: rapid prototyping. Massa -
maatwerk, 'lotsize one’-productie aan massaproductie prijzen, 
is de uitdaging. In de productadoptiecurve is het over zijn maximum
heen. Het additief produceren in grote reeksen is de volgende
uitdaging. Het wordt gestimuleerd door I4.0 maar zit voorlopig
nog in het stijgende ‘pioniers’-deel van de curve. I4.0 benadrukt
connectiviteit via Cloud computing, MES (Manufacturing
Execution)-systemen, robotisering van het productieproces.

Een sprekend voorbeeld van massamaatwerk is de productie
van steunzolen met 3D-printing.

EPILOOG

Factory 4.0 is een kapstokconcept geen revolutie. Toch opent
het wijde vistas op het productiegebeuren van de toekomst. 
Niet zozeer uit zichzelf, maar door de combinatie van emergente,
soms disruptieve technologieën, zoals Artificiële Intelligentie (AI),
Aangevulde en Virtuele Realiteit (AR en VR), Multi-Agent Systemen
(MAS), Holonische productiesystemen (HMS), robotica, bio-
inspiratie, die elk op hun beurt nieuwe mogelijk heden openen.
De kern van succesvolle innovatie is niet uitvinden maar combineren.
Moge deze forumavond dit duidelijk gemaakt hebben.

Anje Van Vlierberghe

3D-printing biedt de ontwerper veel vormvrijheid (©Materialise, Renishaw, Altair) Massamaatwerk voor steunzolen

Bart Van der Schueren
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CHRISTOPHE CALOZ

De nieuwe Arenbergers
De Groep Wetenschap & Technologie bereidt op dit ogenblik de tweede editie van SETTLING IN
voor, een brochure waarin het pas aangesteld academisch personeel van de Groep Wetenschap
& Technologie aan het woord komt. De professoren vertellen over zichzelf en hun onderzoek.
Wij geven je al een kort voorsmaakje met vijf professoren die actief zijn in de ingenieurs -
wetenschappen. De eerste editie van SETTLING IN en de vroegere Arenbergbrochures kun
je online vinden op https/set.kuleuven.be/arenberg-brochures/
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Personal
Born in Sierre (Switzerland) in
1969. Married to Dominique
Wintzerith and father of Maxime
and Raphaël

Education
Diploma of Electrical Engineering
(EPFL, 1995). PhD in
Engineering Physics (EPFL,
2000)

Career
Postdoctoral Fellow at UCLA 
in the world-first programme 
on meta materials (2000-2004).
Professor at Polytechnique
Montréal (2004-2020, 
Full professor since 2010). 

Canada Research Chair Tier II (2005-2015) and Canada Research Chair Tier I
(2015-2020), both on electro magnetic metamaterials. Founder of the start-up
company ScisWave (2009). Distinguished Lecturer of IEEE AP-S (2014-2016).
IEEE, OSA and CAE Fellow. Multiple awards, including UCLA Postdoctoral
Chancellor’s Award (2004), IEEE MTT-S Outstanding Young Engineer Award
(2007), E.W.R. Steacie Memorial Fellowship (2013), Urgel-Archambault Award
(2013) and Killam Fellowship (2016). Joined KU Leuven in January 2020

Research
Metamaterials and metasurfaces, nanoelectro -
magnetics, magnetless nonreciprocity, spacetime
and quantum electrodynamics, exotic antenna
systems and real-time radio/photonic processing

Teaching
Preparing courses on photonics and metamaterials

Unit
Department of Electrical Engineering (ESAT),
Telecommunications and Microwaves (TELEMIC)

e-mail
christophe.caloz@kuleuven.be
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PETER CLAES

FRANCISCO MOLINA LOPEZ
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Personal
Born in Borgerhout (Belgium) 
in 1979. Living in Lint with his 
son Louis Claes

Education
Master of Science in Electrical
Engineering, Multimedia and
Signal processing (KU Leuven,
2002). PhD in Electrical
Engineering (KU Leuven, 2007)

Career
PhD in medical image analysis
towards a computer-based
craniofacial reconstruction
system for victim identification.
Postdoc at the Melbourne
Dental School, University of

Melbourne from 2007 until 2011. Junior (2011), and senior (2015) research
expert at ESAT-PSI, KU Leuven. Visiting scholar 2018-2019, at the University
of Oxford (UK), Department of Biomedical Engineering. Since 2014 honorary
research fellow at the Murdoch Children’s Research Institute, Melbourne,
Australia. Associate professor at the Department of Electrical Engineering
(ESAT), Processing Speech and Images (PSI), and the Department of Human
Genetics since October 2019

Research
Works on imaging genetics that uses anatomical
or physiological imaging technologies as dense
phenotypic assays to evaluate genomic variation.
It is a new emerging computational research line,
aimed to impact on applied disciplines such as
clinical, archeological and forensic genetics, 
for the benefit of patients and the society

Teaching
Courses on biometrics and human identification,
biostatistics 
and image analysis

Unit
Department of Electrical Engineering (ESAT),
Processing of Speech and Images (PSI)
Department of Human Genetics, Laboratory 
of Imaging Genetics

e-mail
Peter.claes@kuleuven.be

Personal
Born in Granada (Spain) in 1984.
Married to YiJie Lin and father 
of Javier

Education
Double degree in Physics and
Electrical Engineering (University
of Granada, Spain, 2010), PhD
in Microsystems Engineering
(EPFL, Switzerland, 2014)

Career
Completed 2 year-long exchange
undergraduate programmes at
EPFL (Switzerland) in 2007 and
UC San Diego (USA) in 2009.
PhD on printed flexible micro-
sensors for environmental

monitoring at EPFL, with a seven-month stay at VTT in Espoo, Finland. Swiss
National Science Foundation sponsored postdoctoral research at the Bao group
in Stanford University (USA) on organic and stretchable skin-like electronics
(2014-2018). Worked as senior hardware engineer (touch module process)
over a year at Apple Inc., in the headquarters at Cupertino (USA). Tenure track
professor since March 2019

Research
Development of new materials and processes to
enable unconven tional multifunctional electronics
for energy and sensing applications. For instance,
large-area and flexible energy harvesters, wearables
autonomous systems able to adapt to the curved
surfaces of the body for biomedical applications or
energy storage devices with structural properties.
This research is highly multidisciplinary and requires
a holistic approach encompassing material selection,
device design and fabrication process

Teaching
Courses from the Master in Materials Engineering
(Surface Engineering) and the Master in Nano science,
Nanotechnology and Nanoengineering (Materials
Physics and Technology for Nanoelectronics)

Unit
Department of Materials Engineering, Surface and
Interface Engineered Materials

e-mail
francisco.molinalopez@kuleuven.be
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YENTL SWOLFS

NICK VANNIEUWENHOVEN
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Personal
Born in Turnhout (Belgium) 
in 1987. Married to Annelies 
Sap and proud father 
of Lucas

Education
Master of Science in Materials
Engineering (KU Leuven, 2010),
PhD in Materials Engineering
(KU Leuven, 2015)

Career
PhD on fibre-hybridisation 
and self-reinforced compo sites
at KU Leuven, spending four
months at University of  California,
Santa Barbara. FWO postdoc 
at KU Leuven and MSCA

European Fellow at Imperial College London. Winner of the Research Council
Award 2019. Tenure track professor since August 2019

Research
Developing models for predicting the mechanical
properties of fibre-reinforced composites. Under -
standing the fundamentals of fibre-hybridisation
and performing detailed experimental validation
studies using synchrotron computed tomography

Teaching
Basic and advanced courses on polymer composites
in the Bachelor and Master of Materials Engineering

Unit
Department of Materials Engineering, Structural
Composites and Alloys, Integrity and Nondestructive
Testing

e-mail
yentl.swolfs@kuleuven.be

Personal
Born in Leuven in 1987. 
Married to Sofie Reusens

Education
Master of Science in Informatics
(KU Leuven, 2010). PhD in
Computer Science 
(KU Leuven, 2015)

Career
PhD Fellow (2011-2015) 
and Postdoctoral Fellow 
(2015-2021) of the Research
Foundation Flanders (FWO) 
in the NUMA division of the
Department of Computer
Science at KU Leuven. Spent
six months at the Universidad

de Cantabria in Santander, Spain, and eight months at the Universita di
Firenze, in Florence, Italy on research visits. Tenure track assistant professor
(BOF-ZAP) since October 2019

Research
Works on tensor decompositions, numerical
multilinear algebra, mathematics of data,
numerical analysis, and Riemannian manifold
optimization. Enjoys combining these areas in
novel ways

Teaching
Applications of algebra in computer science

Unit
Department of Computer Science, NUMA division

e-mail
nick.vannieuwenhoven@kuleuven.be
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Yves Schoonjans en Bruno 
voorzitter en vicevoorzitter Departement 

LILIANE PINTELON 

Dag Yves, dag Bruno, dit is mijn eerste dubbelinterview met
een nieuwe departementsvoorzitter, want jullie zijn met zijn
twee. Jullie hebben als eerste departement van de Groep
Wetenschap & Technologie, al in 2014, de nieuwe dubbel -
structuur van voorzitter en vicevoorzitter opgenomen. 
Yves, jij bent departementsvoorzitter van het Departement
Architectuur en Bruno, jij bent vicedepartementsvoorzitter.
Maar vooraleer daar dieper op in te gaan, kunnen jullie je
misschien kort voorstellen?

Yves: Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur-architect aan
de UGent en heb daar ook mijn PhD behaald. In 1999 ben ik gestart
aan Sint Lucas, met locaties in Gent en Brussel, maar eigenlijk is het
één entiteit. Ik doceer architectuurgeschiedenis en -theorie en heb
een speciale interesse in wat ‘collective spaces’ wordt genoemd.

Bruno: Ook ik ben burgerlijk ingenieur-architect, maar heb
gestudeerd aan de KU Leuven en heb daar mijn PhD behaald.
Mijn domein is stedenbouw en planning. Ik was programmadirecteur
en ben nu coördinator van twee master-na-masterprogramma’s:
Human Settlements en Urbanism and Strategic Planning. 

Misschien is het goed om even toe te lichten hoe het precies
zit met de Faculteit Architectuur, het Departement Architectuur,
de voorzitter, de vicevoorzitter, … 

Yves: Volgens de nieuwe richtlijnen is er voor elk departement
een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden uit een andere
faculteit moeten komen, m.a.w. iemand uit de Faculteit Ingenieurs -
wetenschappen en iemand uit de Faculteit Architectuur. Dit principe
werd al geïntroduceerd in het Departement Architectuur in 2014
en werd recent door de groep veralgemeend. Ik ben eerst vice -
voorzitter geweest bij de collega’s van het Departement Architectuur
Hilde Heynen (2014-2015) en Krista De Jonge (2015-2019), 
die toen voorzitter waren. Nu ben ik dus zelf voorzitter.

Er is een beurtrol uitgewerkt?

Bruno: Neen, er wordt gewerkt met verkiezingen waarbij teams
zich kandidaat kunnen stellen. Voorzitter en vicevoorzitter worden
met een meerderheid van beide facultaire affiliaties verkozen. Er wordt
dus gewerkt als een team. Er worden gemeenschappelijke stand -
punten geformuleerd over bijvoorbeeld tenure track-mandaten en
nieuwe ZAP-vacatures. Er zijn interfacultaire onderzoeksgroepen
en er wordt samengewerkt voor doctoraten.

Een vraag die jullie waarschijnlijk al vaker hebben moeten
beantwoorden: kun je nog eens kort uitleggen hoe de
structuur Faculteit Architectuur - Departement Architectuur
precies in elkaar zit en hoe de aangeboden opleidingen
verschillen.

Bruno: De opleidingen tot architect en burgerlijk ingenieur-
architect leiden allebei op tot academisch geschoolde

professionelen die gebouwen en de gebouwde omgeving
bedenken, ontwerpen en verwezenlijken. 

Historisch gezien is de opleiding tot architect ontstaan uit een
artistieke opleiding en de opleiding tot burgerlijk ingenieur-
architect uit de ingenieursopleiding. Daardoor leggen ze andere
klemtonen. De opleiding tot architect omvat de helft ontwerp-
vakken, een kwart architectuurwetenschappen en een kwart
bouwtechnieken. De klemtoon ligt hier dus op het ontwerpen. 
De opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect omvat de helft exacte
en technische vakken, een kwart architectuurwetenschappen 
en een kwart ontwerpen. De klemtoon ligt hier dus op de
ingenieursbenadering en de technische competenties.

Yves: De KU Leuven is de enige universiteit in België die 
de twee opleidingen aanbiedt.

Hoeveel studenten zitten in de beide opleidingen en in 
de master-na-masteropleidingen? 

Bruno: De opleiding burgerlijk ingenieur-architect in Leuven 
telt een 400 à 500-tal studenten. Een honderdtal studenten is

Bruno De Meulder

Yves Schoonjans
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De Meulder
Architectuur

ingeschreven voor de master-na-masteropleidingen (Human
Settlements, Urbanism and Strategic Planning, Conservation of
Monuments and Sites). Daarnaast telt het departemant nog een
negentigtal, meestal internationale, PhD-studenten.

Yves: In Brussel en Gent gaat het om ongeveer 2 100 architectuur -
studenten en een zeventigtal PhD-studenten. Onze PhD-studenten
zijn voor ongeveer de helft internationaal en de helft Vlaams. 
Wij bieden trouwens ook een Engelstalige initiële masteropleiding
aan. Internationalisering zien we beiden als een must, een interes -
sante maar pittige uitdaging.

En hoeveel professoren zijn er beschikbaar voor die
studenten?

Bruno: Het Departement Architectuur telt een twintigtal professoren
en een dertigtal gastdocenten en praktijkassistenten, die voor -
namelijk ingezet worden voor onze ontwerpstudio’s. In een opleiding
zoals de onze is een intensieve ontwerpbegeleiding van studenten
noodzakelijk, wat heel veel middelen, inzet en kunde vergt.

Yves: Inderdaad, de opleidingen zijn erg veeleisend wat personeels -
inzet betreft, dit blijft voor de twee opleidingen een aandachtspunt.
Wat ons betreft, gaat het om zo’n veertigtal ZAP/OP-leden en
250 andere personeelsleden.

Wat zien jullie als grote uitdagingen voor jullie mandaat als
voorzitter en vicevoorzitter?

Yves: Allereerst wil ik stellen dat wij als onderzoeksdepartement
in ons domein het grootste in België zijn. Dat betekent een rijkdom
aan competenties en een schaalvoordeel waarmee heel wat
gerealiseerd kan worden; we werken met negentien onderzoeks -
groepen. Uiteraard is er in zo’n setting ook structuur nodig, 
wat weerspiegeld wordt in een helder huishoudelijk reglement.

Bruno: Een probleem en tegelijkertijd een uitdaging is het feit 
dat tussen nu en tien jaar zo’n 15 ZAP-leden op emeritaat gaan.
Dit gecombineerd met een groeipotentieel betekent dat er op 

zes jaar tijd zo’n vijftien tot twintig nieuwe vacatures moeten
worden uitgeschreven en ingevuld.

Bekijken jullie dat campus per campus?

Yves: Uiteraard niet. Multi-campus is een belangrijk aandachts punt.
Interfacultaire samenwerking voor zowel onderwijs als onderzoek
zal in de toekomst nog veel sterker uitgespeeld worden.

Bruno: De opleidingen hebben uiteraard hun eigenheid. Dat staat
samenwerking niet in de weg. Er is nu al samenwerking voor wat
betreft het organiseren van extra-curriculaire workshops en
Summer Schools.

Ik begrijp dat het structureren van de samenwerking niet
evident is, maar dat er ook heel wat opportuniteiten zijn.
Betekent het ook dat er qua personeel meer dan voldoende
capaciteit is om dit alles vlot te laten verlopen?

Bruno: Dat zou ik zeker niet zeggen. Er wordt al te vaak vergeten
dat architectuuronderwijs duur onderwijs is. Ik heb het dan niet
over machines en dergelijke, maar wel over personeel. Er moet
gewerkt worden in kleine groepen van studenten en dat brengt
een enorme belasting mee. Gevolg is dat ZAP-leden overbevraagd
zijn en dat de personeelskosten voor extra medewerkers erg snel
oplopen. Positief is wel dat we internationaal hoog in de rankings
staan, net omwille van de kwaliteit van ons onderwijs.

Yves: Het kunnen terugvallen op een pool van goede begeleiders
is in onze opleidingen inderdaad uitermate belangrijk. Spijtig genoeg
kunnen wij geen beroep doen op financiering van industriële
partners want die zijn er voor ons departement niet, in tegen -
stelling tot de situatie bij veel andere departementen en faculteiten.
Bovendien ligt het ook moeilijk om overheidsfinanciering los te
weken omdat architectuur moeilijk in een van de vastgelegde
categorieën in te passen valt.

Heel wat opportuniteiten en uitdagingen dus. Ik wens jullie
het allerbeste en bedankt voor dit interview.
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Naast testen in vitro (op levende cellen in
het laboratorium), in vivo (op levende dieren)
en klinische studies op patiënten, kunnen
binnenkort ook computermodellen voldoende
bewijs aanleveren dat een geneesmiddel
of medisch hulpmiddel veilig is. Dit noemt
men in silico testen naar het silicium waar-
uit de computerchip opgebouwd is. Doordat
in silico onderzoek mogelijk een klinische
studie uitspaart of sterk reduceert, zullen
geneesmiddelen een tot twee jaar eerder op
de markt komen en hier door sneller levens
redden. Naast tijd wordt ook geld uitge-
spaard, wat kan resulteren in een daling
van de kosten voor de gezondheidszorg.

COMPUTERMODELLEN MEER
GEBRUIKEN IN DE MEDISCHE WERELD
‘Het Virtual Physiological Human institute (VPHi - http://vph-
institute.org) is een internationale wetenschappelijke vereniging
die ervoor ijvert om computermodellen zo nuttig mogelijk in te
zetten voor de patiënt, de arts en de ontwikkelaar van nieuwe
medische behandelingen. Professor Jos Vander Sloten van de
Afdeling Biomechanica stond mee aan de wieg van het VPHi.
Deze vereniging wil het gebruik van computermodellering en -
simulaties faciliteren zowel in het onderzoek, bij de keuze van 
de behandeling als bij het goedkeuren van geneesmiddelen of
medische hulpmiddelen. Professor Liesbet Geris, ook actief bij
de Afdeling Biomechanica aan het Departement Werktuigkunde
en huidig voorzitter van het VPHi, geeft toelichting.

IN SILICO

In silico is een term om alles te beschrijven in de medische wereld
waarvoor computermodellering en -simulaties kunnen ingezet

worden. Het staat voor computational medicine, het directe
gebruik van computersimulaties in de diagnose, behandeling,
opvolging of preventie. De term wordt het meest gebruikt bij 
het simuleren van biologische processen in een virtuele omgeving
en dit voor het uittesten van geneesmiddelen en medische hulp -
middelen zoals contactlenzen, heupprothesen en implantaten.

COMPUTERMODELLEN ADVISEREN
ARTS OVER DE BEHANDELING

Vroeger had men vooral blockbuster geneesmiddelen die aan 
álle patiënten met een bepaalde ziekte voorgeschreven werden.
Tegenwoordig zijn geneesmiddelen vaak specifieker en wordt er
per patiënt nagegaan wat de beste behandeling is op basis van
individuele kenmerken van de persoon. Ook hier worden computer -
modellen ingezet.

Een voorbeeld: neurofibromatose 1 (NF1)* is een zeldzame gene -
tische aandoening waarbij voor een klein deel van de patiënten het
bot in het onderbeen vanaf de geboorte zich niet goed ontwikkelt.
Hierdoor breekt hun bot spontaan op zeer jonge leeftijd en herstelt
het niet. Dit leidt in het ergste geval tot amputatie. Het is gekend
dat bij het groeien en helen van botten een combinatie van
verschillende biologische processen meespelen in de opbouw 
of het herstel van het bot. Bij NF1 werken een aantal van deze
processen niet op de juiste manier, wat ervoor zorgt dat het bot
niet of niet goed herstelt. 

Een in silico onderzoek, gebaseerd op een computermodel voor
breukheling, beschreef deze biologische processen. De effecten
van de genetische mutatie konden beschreven worden door
verschillende modelparameters te variëren. Door deze parameters
op verschillende manieren te combineren, zoals gekend uit 
de beschrijving van dierstudies en casusrapporten, werden 
200 virtuele ‘patiënten’ samengesteld. Er werd gekeken naar 
de ‘normale’ breukheling bij deze virtuele patiënten en vervolgens
werd onderzocht of het virtueel toedienen van bepaalde medicijnen
het breukhelingsproces kon verbeteren. Onderzoekers linken nu
deze modelparameters terug aan de biologische parameters die
gemeten kunnen worden bij de werkelijke patiënten. Op basis
hiervan kan dan een digitaal hulpmiddel ontwikkeld worden dat
de arts assisteert in het beslissen over de optimale behandeling
van de patiënt.

Geneesmiddelen testen 
met de computer
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* www.bone4kids.be - Referentie: Carlier, A., Vasilevich, A., Marechal, M., de Boer, J., Geris, L. In silico clinical trials for pediatric orphan diseases. Sci Rep 8, 2465
(2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-20737-y//



DE REGELGEVING ROND HET
GOEDKEUREN VAN EEN GENEES -
MIDDEL OF MEDISCH HULPMIDDEL

Vóór een geneesmiddel of medisch hulpmiddel op de markt gebracht
wordt, moet het goedgekeurd worden door een commissie, 
een regulator. Die evalueert of er voldoende aangetoond is dat
de behandeling veilig is voor de patiënt en bovendien ook werkt
zoals aangegeven door de sponsor. In Amerika is deze regulator
de Food and Drug Administration, het FDA, zowel voor genees -
middelen als voor medische hulpmiddelen. In Europa is het minder
eenduidig maar de belangrijkste regulator is die voor genees -
middelen, namelijk het European Medicines Agency, het EMA.
Op Belgisch niveau is het aangewezen orgaan het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

EEN MIJLPAAL IN DE GESCHIEDENIS

Mensen die een pacemaker hebben, mogen niet onder de scanner
omdat niet aangetoond is dat dit veilig is. Het probleem is dat de
draad van de batterij naar de pacemaker te veel kan opwarmen
door lokaal geïnduceerde elektromagnetische velden tijdens het
MRI-protocol. Nu heeft een Amerikaans bedrijf Medtronic via in
silico testen, met computermodellen, aangetoond dat bij hun
nieuwe pacemakerconfiguratie de opwarming van de draad onder
de grens van de normale fysiologische variatie blijft waardoor een
onderzoek in de scanner wél mogelijk wordt. Zij deden in vitro testen
en dierproeven om hun simulaties te kalibreren en te valideren.
Hiermee, en gecombineerd met de data die ze verzamelden uit
hun al gebruikte pacemakers en de kennis van hun eerdere
computermodellen, konden ze aantonen dat hun model nauw -
keurig was. Met behulp van het geavanceerde computermodel

testten ze vervolgens de effecten van 1 000 000 MRI-sequenties
op de opwarming van menselijk weefsel en zo konden ze, met
enkel simulaties op menselijke modellen, bewijzen dat hun nieuw
pacemakerontwerp veilig was voor de mens. Ze overtuigden met
hun dossier de Amerikaanse regulator, het FDA. Voor de aller -
eerste keer kreeg een medisch hulpmiddel of geneesmiddel
toestemming om op de markt te komen zonder een voorafgaande
klinische studie, een mijlpaal in de geschiedenis!

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Het Amerikaanse FDA is ervan overtuigd dat in silico eraan komt
en dat in de nabije toekomst digitale bewijzen, bewijzen bekomen
door het gebruik van computermodellering en -simulaties, een
essentieel onderdeel zullen zijn van de dossiers waarmee goed -
keuring gevraagd wordt om nieuwe medische behandelingen op
de markt te brengen. Om deze digitale bewijzen goed te kunnen
beoordelen zijn nieuwe richtlijnen nodig: enerzijds moeten de
beoordelaars genoeg informatie hebben om te beoordelen of de
werking en de veiligheid voldoende bewezen is en anderzijds moet
het voor de onderzoekers duidelijk zijn wat de regulator nodig heeft.
FDA is er al volop mee bezig om enerzijds de documen tatie
hierrond uit te werken en om anderzijds hun medewerkers de
nodige hulp te bieden bij het beoordelen van dit nieuwe type
dossiers. Hiermee neemt het FDA een voortrekkersrol op zich
om de maatregelen voor in silico voor te bereiden.

EUROPA

Het Europese EMA beschikt jammer genoeg over veel minder
middelen dan het FDA in Amerika. 
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EMA-VPHi werkgroep - april 2019, Leuven
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Liesbet Geris: ‘Toch moedigen we vanuit het VPHi ook nu al
onder zoekers aan om in silico dossiers in te dienen bij het EMA
om zo de noodzaak voor een betere documentatie helder te
krijgen zodat we samen kunnen evolueren naar een goede
regelgeving. De Amerikaanse richtlijnen kopiëren en opleggen 
is niet mogelijk omdat de richtlijnen moeten passen in de manier
van werken van het EMA. Uiteraard is het werk dat de FDA
leverde wel een grote inspiratiebron voor Europa. We hebben
een actieve samenwerking opgestart met het EMA om de
richtlijnen uit te werken. Een eerste perspectiefartikel* is net
goedgekeurd en we hopen binnen niet al te lange termijn de
documenten klaar te hebben waarin de concepten voor validatie
van digitale bewijzen uitgewerkt staan op een manier die bruik -
baar is voor de Europese regulatoren en de ontwikkelaars van
nieuwe geneesmiddelen.’

TOEKOMST VOOR IN SILICO

In de toekomst zal in silico niet álle testen kunnen vervangen
maar computermodellen zullen zeker ingeschakeld worden in alle
fases van de ontwikkeling en het testen van nieuwe medicijnen,
bijvoorbeeld om proteïnes te vinden die specifieke genees krachtige
eigenschappen hebben of om klinische testen tot een minimum
te beperken. Wat betreft dit laatste kan men, door gebruik te
maken van simulaties, alvast een inschatting maken voor welke
patiënten een nieuw geneesmiddel wel of niet zal werken. 
Hierop kan dan een klinische studie volgen met enkel die patiënten
waarop het vermoedelijk wél zal werken. Door vooraf een selectie
te maken zal men ook gemakkelijker kunnen aantonen wanneer
iets werkt voor enkel een subgroep van de patiënten.

ZEKER EEN VERBETERING VAN 
DE GEZONDHEIDSZORG

Liesbet Geris: ‘Het onderzoek dat ik voer met mijn team kan per
definitie tot iets of tot niets leiden. Maar met het werk dat ik doe
bij VPH zal ik zeker concreet bijdragen tot een verbetering in 
de gezondheidszorg en dat geeft enorm veel voldoening.’

* Reference: Musuamba Tshinanu F., Bursi R., Manolis E., Karlsson K., Kulesza A., Courcelles E., Boissel J.-P., Lesage R., Crozatier C., Voisin E., Rousseau C.,
Marchal R., Alessandrello R., Geris L. (2020) Verifying and validating quantitative systems pharmacology and in silico models in drug development: current needs,
gaps and challenges. CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology. In press.

NOOT: IN SILICO MODELLEN IN 
DE STRIJD TEGEN COVID-19
Computermodellering en -simulatie kan worden gebruikt om
het testen van een breed scala aan COVID-19-gerelateerde
processen te versnellen. Een belangrijke piste is het herbe -
stemmen van geneesmiddelen bijvoorbeeld op basis van
het modelleren van proteïnestructuren. Epidemiologische
modellen kunnen helpen bij de voorspelling van ziekte -
verspreiding, incidentie in bepaalde bevolkingscategorieën
en het bestuderen van de effectiviteit van preventie -
maatregelen. Een andere type modellen kan gebruikt
worden om de verdeling van schaarse middelen (bv.
mond maskers, intensive care bedden) te optimaliseren.
Een deel van de noodmaatregelen die al genomen zijn op
verschillende beleidsniveaus in Europa, maakt het mogelijk
om bepaalde medische hulpmiddelen in een versnelde
procedure goed te keuren. In silico modellen kunnen hierbij
helpen om in vitro- en in vivo bewijzen te vervangen of te
complementeren die nu door een gebrek aan tijd niet op
de klassieke manier verzameld kunnen worden. 
Zo evalueert het EMA momenteel al het digitale bewijs -
materiaal in verband met specifieke COVID-19-behandelingen.
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KU Leuven Alumni are citizens of the world, capable of building
bridges across cultures and between business, government and
civil society. The Faculty of Engineering Science has a large and
diverse international community of researchers, students and
alumni. Wouldn’t it be beneficial if we got to know each other
better and were able to find one another, strengthen our world wide
community, and be a part of our ‘truly international’ KU Leuven?

More than 11 200 students from all over the world enrolled at 
KU Leuven this academic year. Our faculty attracted the largest
representation with 2 081 international students. However, we have
the ambition to train even larger numbers of competent students!
Alumni can help prospective students make one of the most
important decisions of their lives. There is no better way of promoting
our educational engineering programmes than through real life
testimonials or advice from people like you, who have actually
experienced it. 

Having a common background at KU Leuven creates a very
strong bond. Alumni can advance each other’s careers, advise
on different matters, inspire one another, enable new connections
and keep in touch not only with former classmates but also with
academics and researchers in different fields.

In order to strengthen the ties between alumni abroad and KU Leuven,
currently 13 International KU Leuven Alumni Chapters exist all
over the world. Alumni from our faculty often are among the
driving forces and make important contributions. These chapters are
like hubs, making it possible for alumni to (re)connect through
events and sharing information. There is no need to become a
member; these are strong communities of people with a common
Alma Mater.

‘These chapters are an important asset for KU Leuven,’ says
Vice Rector for International Policy Peter Lievens, who is also
responsible for Alumni Policy. ‘Internationalisation is very high on
the KU Leuven agenda. Two key aspects of our current strategy
are recruiting more students from abroad and promoting
international mobility. As more and more KU Leuven alumni go
on to build international careers, we strengthen their and our
global network.’ Chair of Alumni Lovanienses Frans van Daele,
Minister of State of Belgium and former diplomat: ’Alumni play 
an important role in professional networking. Through alumni
networks, students and former students possibly find their way
to a traineeship or a job. And if they want to settle in another
country, for personal or company reasons, an alumni network
can facilitate the needed contacts.’

For the faculty’s quarterly magazine GeniaaL, we invite alumni
from all over the world to share their experiences: how did you
perceive your time at KU Leuven, how did it influence your
professional path, you career, and your life? If you are able and
willing to share your testimonial, writing it yourself or through a
phone interview, please send us an email:
geniaal.firw@kuleuven.be 

Alternatively, if you are eager to share your expertise or contacts,
and become actively involved in an alumni chapter, please contact
Mrs. Martine Torfs, Head of the KU Leuven Alumni Office, who can
explain the options to you: Martine.Torfs@kuleuven.be 

More information can be found on
https://alum.kuleuven.be/eng/international-alumni/home

JELLE DE BORGER, MARTINE TORFS

KU Leuven Alumni Chapters worldwide
connect former students and their
‘Truly International’ Alma Mater 

Vice Rector for International Policy Peter Lievens (first row, fourth from the left)
with the Ethiopian Alumni Chapter

Ambassador for Belgium in Thailand Philippe Kridelka, Rector Luc Sels, chair of
the KU Leuven Alumni Policy Council Frans van Daele



KERNACTIVITEITEN VAN METALOGIC 

METALogic biedt een breed gamma van producten en diensten
voor het onderzoeken en opvolgen van materiaaldegradatie -
fenomenen in het algemeen en corrosie in het bijzonder.

Het klantenbestand van METALogic situeert zich vooral binnen
de chemische en petrochemische sector, de farmaceutische
industrie, de maakindustrie, de automobielindustrie en de offshore
en maritieme sector.

METALogic ontwikkelt eigen technologie voor het ondersteunen
van haar producten- en dienstenpakket. METALogic verenigt
acade mische met industriële ervaring en omvat expertise binnen
gevarieerde disciplines zoals het elektrochemisch opvolgen van
corrosieprocessen, het niet-destructief onderzoek, risico gebaseerde
inspectie (RBI), schadeonderzoeken en onderzoek van coating -
degradatie. METALogic is actief in internationale wetenschappelijke
netwerken. Deze geavanceerde expertise maakt het mogelijk om
oplossingen op maat te ontwikkelen voor problemen binnen het
domein van de corrosiebeheersing en het materiaalonderzoek.

METALogic wil zijn klanten begeleiden in alle stadia van de
levensloop van hun installaties om tot een veilige verlenging 
van de levensduur van deze installaties te komen. 

EEN BEETJE GESCHIEDENIS

Op 16 mei 1991 werd METALogic opgericht als spin-off van het
toenmalige Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaal -
kunde van de KU Leuven. Aanvankelijk kleinschalig biedt METALogic
nu een breed gamma van producten en diensten voor het onder -
zoeken en opvolgen van materiaaldegradatiefenomenen in het
algemeen en corrosie in het bijzonder. 

Spin-off METALogic
ADVIES EN ONDERZOEK OP GEBIED VAN CORROSIE, COATINGS
EN MATERIALEN

Corrosie is de natuurlijke chemische aantasting van materialen, in het bijzonder door
elektrochemische reacties. Door corrosie wordt zuiver metaal omgezet in een chemisch
stabieler metaaloxide. Algemeen gekend is corrosie van metaaloppervlakken door
reactie met in de lucht aanwezige zuurstof en water, waardoor bijvoorbeeld ijzer gaat
roesten en koper groen uitslaat. Ook in een waterig milieu en bij hoge temperatuur kan
corrosie optreden en kunnen keramische materialen en kunststoffen worden aangetast.
Corrosie kan leiden tot veiligheidsrisico’s en kan grote kosten met zich meebrengen.

PATRICK WOLLANTS
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In 2006 verhuisde METALogic naar Haasrode, waar plaats gevonden
werd in een gebouwencomplex waar ook de toenmalige Hoge school
Groep T haar nieuwe labo’s voor onderzoek naar duurzame en
intelligente mobiliteit had ingericht. Hier sloeg op 14 februari 2012
het noodlot toe: een zware brand, ontstaan in de labo’s van Groep
T, vernietigde grotendeels de infrastructuur van METALogic. Het
bedrijf moest zo goed als van nul herstarten. Maar niet helemaal:
kennis en menselijk potentieel waren intact, het team rechtte de
rug onder de bezielende leiding van CEO Christine Buelens.
METALogic zou als een feniks uit zijn as herrijzen. Een nieuwe
locatie werd gevonden op het industrie terrein Wingepark in
Rotselaar, de activiteiten werden hernomen en het team groeide.

OVERNAME DOOR DE TÜV AUSTRIA
GROUP

Een nieuwe belangrijke stap volgde eind juli 2019 toen METALogic
werd overgenomen door TÜV Austria Group. TÜV Austria is al
bijna 150 jaar de toonaangevende keurings-, inspectie- en

certificeringsinstantie in Oostenrijk en Centraal- en
Oost-Europa. Dit internationale bedrijf werd opge -
richt in 1872 en ontwikkelt vandaag activiteiten in
meer dan 20 landen met meer dan 2 000 werk -
nemers. Op 6 september 2019 werd de officiële
inauguratie van METALogic in de TÜV AUSTRIA
Group gevierd.

CEO Christine Buelens zegt bijzonder verheugd 
en fier te zijn over het feit dat METALogic werd
overgenomen omwille van de specifieke en unieke
kennis en competentie die de voorbije decennia
werd opgebouwd. Ze kijkt dan ook met veel
vertrouwen naar de toekomst binnen het nu veel
grotere internationale netwerk.

METALOGIC VANDAAG

TÜV Austria en METALogic waren al meerdere jaren
goede partners. Zo is METALogic licentiehouder van
TÜV Austria voor de toepassing van akoestische
emissie in opslagtanks en drukvaten. Deze synergie en
de synergie binnen de gehele TÜV AUSTRIA Group
verzekeren groei met dezelfde focus op kwaliteit en
klantvriendelijkheid.

METALogic is nu een geïntegreerde dienstverlener
op het vlak van corrosie: METALogic doet, in het
geval van corrosie, aan fout opsporing en maakt 
een foutanalyse, selecteert materialen, meet en
kwantificeert corrosieprocessen, doet de opvolging
en de inspectie, verleent RBI-advies, voorspelt
corrosiegedrag en doet elektrochemische tests. 
Het werkterrein van METALogic situeert zich
voornamelijk in de procesindustrie, maar ook de
technologische sector kan een antwoord krijgen op
materiaal kundige vragen. METALogic is nu vooral
actief in West-Europa maar met de acquisitie wordt
verdere internationalisering verwacht.

Om al deze activiteiten in goede banen te leiden kan METALogic
vandaag een beroep doen op een sterk team van een dertigtal
medewerkers. En het team wil groeien. Er is steeds plaats voor
gemotiveerde materiaalkundigen!

GeniaaL 25

Interkristallijne corrosietesten voor het controleren van de warmtebehandeling van legeringen



De Jobfair van VTK is het evenement van het jaar voor de groep Bedrijvenrelaties van VTK,
voor honderden afstuderende ingenieurs (niet alleen burgerlijk ingenieurs, ook industrieel
ingenieurs, bio-ingenieurs en handelsingenieurs) én voor de standhouders. Het is traditie -
getrouw de grootste jobbeurs voor ingenieurs in de Benelux. De editie van 11 maart 2020
zal in het collectief geheugen gegrift blijven. Wij waren getuige van een sterk staaltje
crisismanagement van de studenten: ze toonden bij het begin van de pandemie hoe 
ze flexibel en efficiënt omgaan met wijzigende omstandigheden. We polsten even bij 
de preses en enkele standhouders naar hun ervaringen. 

YVAN VERBAKEL

PRESES DAPHNE CERTYN

‘We hebben gisteren, na de berichten van de federale regering,
onmiddellijk contact opgenomen met de Coronalijn, de Stad Leuven
en onze rector. Uiteindelijk kregen we van burgemeester Ridouani
de toelating om de jobbeurs te laten doorgaan.

Vijf minuten voor de opening belde de burgemeester mij om te
melden dat - na overleg met de provinciegouverneur - de maat -
regelen verstrengd werden. De Jobfair mocht doorgaan als wij
konden garanderen dat er nooit meer dan 1 000 mensen op de
beurs aanwezig zijn.’ 

VTK organiseerde een permanente telling, deelde maaltijden en
drank uit aan de mensen in de lange wachtrijen (tot 90 minuten)
en om de 15 minuten werd volgend bericht omgeroepen, een
professionele organisator waardig:

DEME

DEME is op zoek naar jonge en gemotiveerde burgerlijk ingenieurs
met een stevige basis en een innovatieve zienswijze, onmisbare
kenmerken bij de uitvoering van zijn projecten. Als bedrijf heeft
het uiteraard het nieuws over de coronadreiging gevolgd en zijn
deelname aan de Jobfair gewikt en gewogen. De veiligheids -
maatregelen van VTK (maximaal drie mensen per bedrijf op elke
stand, en steeds minder dan 1 000 bezoekers en standhouders)
heeft het over de streep getrokken om toch deel te nemen.

UZ LEUVEN

‘De kans om de branding van het grootste universitaire ziekenhuis
van België, het Universitair Ziekenhuis Leuven, campus Gasthuisberg
breed bekend te maken bij verschillende afstudeerrichtingen,
heeft ons ertoe aangezet om vandaag aanwezig te zijn. 
Veel ingenieurs denken tijdens hun studies niet spontaan 
aan een job bij een groot ziekenhuis.’ 

VTK-Jobfair 2020
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ATTENTION!
Through mandatory measures by the city of Leuven, we are
obligated to ask all bachelor students to leave the Jobfair.
Reason for this is that we are only allowed to have a maximum
of 1 000 people in the building. Hereby we ask all master
students to take full advantage of the contact moments with
the companies, but we kindly ask you not to stay longer
than necessary, this to give the other master students also
the chance to be part of this event. Our apologies for the
incon venience and thank you for your understanding. 
We hope you still have a pleasant stay at our Jobfair. 
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DEME

UZ Leuven

Alumni-ingenieurs tonen fier hun bedrijf IMDC (International Marine and Dredging
Consultants).

Ook de overheid, onder andere het Agentschap Wegen en Verkeer, is op zoek naar talent.

Materialise peilt ter plaatse naar de behendigheid van jonge ingenieurs.

Deelnemen aan de Jobfair in 2021? Neem contact op met VTK Bedrijvenrelaties via br@vtk.be. 

De zeer comfortabele foodcourt.



De vrouwelijke presessen, wie zijn ze?

Elke: Ik ben Elke Hendrix en afkomstig van Maaseik. Een braaf
Limburgs meisje dat uiteindelijk preses is geworden. Van opleiding
ben ik bouwkundig ingenieur, maar ik kwam terecht in de bank -
sector. Sinds mijn afstuderen werk ik bij AXA Bank, nu over gekocht
door Crelan.

Lies: Ik koos voor elektrotechniek omdat deze richting mij 
het meeste uitdaging bood. Na mijn studies startte ik in een
technisch-commerciële functie bij Cisco systems, waar nog veel
VTK’ers tewerkgesteld waren. Na de geboorte van mijn kinderen
ben ik bij Proximus aan de slag gegaan waar ik ondertussen verschil -
lende functies heb bekleed. Momenteel houd ik mij bezig met
strategie en operationele werking, namelijk met klantenervaring
en portfolio-evolution. 

Elke, Lies & Daphne: 
de drie vrouwelijke presessen
In het (bijna) honderdjarig bestaan van VTK heeft onze kring welgeteld drie vrouwelijke
presessen gekend: Elke Hendrix, Lies Dries en uiteraard Daphne Certyn. Samen met hen
blikken we terug op het bestaan van onze kring. Hoe verliep de werking van het presidium?
Wat waren de belangrijkste momenten in hun presesjaar? En vooral, wat betekende het
om als vrouw preses te zijn van een hoofdzakelijk mannenkring?

EMILY HAEST

Daphne Certyn, Lies Dries en Elke Hendrix voor blok 6
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Hebben jullie hobby’s?

Elke: Wij zingen allebei! Ik zing in een groepje van zes vrouwen,
‘Sacoche’. Wij zingen a capella hedendaagse popmuziek. Het is
boeiend om verschillende liedjes uit te proberen.

Lies: Bij mij gaat het om een koor van ongeveer 32 dames, Capella
Concinite, in Leuven. Een hobby die ik altijd heb volgehouden
ondanks die andere ‘hobby’: mijn drie kinderen. Nu twee van
mijn kinderen een instrument bespelen (cello en viool) en mijn
man de contrabas, speel ik ook meer piano.

Daphne: In het middelbaar speelde ik tennis en toneel. Mijn eerste
twee jaren aan de universiteit zijn hoofdzakelijk opgegaan aan
studeren. Daarna ben ik in het presidium terechtgekomen. 
Nu heb ik geen tijd meer om nog iets anders buiten VTK te doen. 

Hoe was het om jullie eerste cantus voor te zitten?

Daphne: Mijn eerste externe cantus was de cantus in onze
kiesweek. Dat was een cantus op kasteelbier Rouge, dus meteen
een hele stevige. Ik had me goed voorbereid. Het voordeel was
dat er geen presidiumleden aanwezig waren, de zaal was volledig
gevuld met leden en die hebben heel goed meegedaan. Ik heb
toen geen alcohol gedronken omdat ik nuchter wilde blijven. 
Nu drink ik tijdens cantussen wel wat pintjes mee.

Lies: Mijn presidium was net mijn steun en toeverlaat. Ondanks
een goede voorbereiding had ik echt stress voor die eerste cantus.
Ik had vooraf nagedacht over wat er zou kunnen misgaan en hoe
ik daarop zou reageren, maar alles verliep prima. Tijdens cantussen
dronk ik altijd uit een stenen pot zodat niemand kon zien hoeveel
ik dronk. Ik vond het heel leuk om een cantus voor te zitten. 
Wij zingen graag hé!

Was het soms moeilijk om als vrouw leiding te geven binnen
een mannenkring?

Lies: Ik heb nooit gemerkt dat dat lastiger was. Integendeel, 
ik had soms het gevoel dat je beter werd behandeld. 

Elke: Bij ons was de situatie speciaal omdat er twee serieuze
kiesploegen waren. Uiteindelijk hebben die zich verenigd tot 
één ploeg en hebben ze mij als preses naar voren geschoven.

Daphne: Ik kreeg de raad om me niet te veel te spiegelen aan mijn
voorgangers. Daardoor kon ik ook sneller mijn eigen ding doen. 

Hoe verliepen bij jullie de verkiezingen voor het nieuwe
presidium?

Daphne: Tegenwoordig houden wij formele interne verkiezingen
waarin de kandidaat-presessen hun visie toelichten aan het
kandidaat-presidium. Daarna mogen er vragen gesteld worden
en volgt er een stemming. Het blijft echter wel mogelijk dat een
tegenkandidaat een tweede ploeg opricht, maar dat is de laatste
jaren niet meer gebeurd.

Lies: Iets formeels hebben wij nooit gehad. Wij hebben zelf iets
uitgevonden met de sterke groep van ons jaar. De latere vice -
preses had een psychologiespel bedacht waarin we open met
elkaar communiceerden in de keuken van ‘den 48’ (n.v.d.r. dit is
het vroegere huis van VTK) om zo tot een consensus te komen. 

Elke: Wij hadden ook geen formele verkiezingen. Dat werd allemaal
onderling afgesproken.

Hadden jullie een eigen fakbar?

Elke: Wij hadden de Harlekijn als fakbar, op de hoek van de
Naamsepoort waar nu een immokantoor is, die werd uitgebaat
door ‘de Flap’.

Lies: Wij hadden ’t ElixIr al. Toen ik in tweede kan zat, in 1996,
werd dat in gebruik genomen. Wij zaten als eerste onder de
Waaiberg en nadien is de Sportzak erbij gekomen. 

Elke: Wij hebben nooit een fakbar moeten uitbaten, de Flap deed
dat. Onze fakbar was echt een café, voor onze cantussen en fuiven
gingen we vaak naar het RC (recreatiecentrum op Arenberg). 

Hoe verliep de communicatie naar de leden?

Lies: Het voornaamste communicatiemiddel was ‘t Bakske, het
wekelijks blaadje. Echt belangrijke informatie werd meegedeeld
in de aula’s. 

Daphne: Onze communicatie verloopt vooral via onze Facebook -
pagina, maar ‘t Bakske is er ook nog steeds. 

Wat waren de grootste activiteiten?

Elke: Het galabal en het bedrijvenforum waren twee grote activiteiten.

Lies: Bij mij was dat ‘Yellow Fever’, een erfenis van mijn voor -
ganger, en de oprichting van de massacantus. Een cantus met
alle presidia van Leuven in een tent voor Alma 3. 

Elke: De Barbarafeesten! Dat was een hele reeks activiteiten
tijdens de twee weken vóór de kerstvakantie. Wij hadden toen
nog geen semesterexamens, dus kon dat nog. 

Lies: De feestweek van de verkiezingen was de laatste activiteit
van het jaar, daarna ging alles dicht en begon de blok. 

Hoe zag de werking van het presidium eruit?

Lies: Het presidium telde ongeveer zestig leden, opgedeeld 
in volgende posten: kleine K (activiteiten), grote K (cultuur),
logistiek/techniek, cursusdienst, reis, jaarwerking, Theokot, 
sport en didactiek.

Daphne: Dit jaar bestaat het presidium uit 69 personen, verdeeld
over 14 posten: activiteiten, bedrijvenrelaties, communicatie,
cultuur, cursusdienst, development, fakbar, groep 5, inter -
nationaal, IT, logistiek, onderwijs, sport en Theokot.
Tegenwoordig hebben wij ook groepscoördinatoren (groco’s).
Elke vrijdagmiddag vindt een vergadering met de groco’s plaats
om de Raad van Bestuur, die op zondagavond plaatsvindt, 
voor te bereiden. 

Lies: Een vergadering met alle 69 presidiumleden? Dat vind ik te
democratisch, op een bepaald moment moet er gewoon beslist
worden. 

Daphne: Tegenwoordig verwacht het presidium dat Groep 5
transparant is. Bij het nemen van beslissingen moet iedereen 
de kans krijgen zijn mening te geven.

Bedankt voor dit fijne gesprek dames. Hopelijk tot volgend
jaar op een van de activiteiten van VTK100. 
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Existenz is 25!
Existenz is een groep, Existenz is een beweging, een organisatie, een reeks activiteiten. 
Existenz wordt elk jaar getrokken door een groep studenten van de eerste master
ingenieurs wetenschappen: architectuur. Een gedreven groep die feestjes, lezingen,
cafés, wedstrijden, een reis en een projectweek organiseert. Vijfentwintig jaar lang is
deze traditie gegroeid en deel geworden van wat het betekent om archie te zijn. 

ANAÏS VAN DER HAUWAERT

TWEE EN EEN HALF DECENNIUM 
ARCHITECTURAAL EXPERIMENTEREN

Ontstaan vanuit een nood om identiteit te definiëren in de zee
van burgerlijk ingenieur-architecten werd in 1995 een projectweek
georganiseerd rond architectuur in het Arenbergkasteel. Het jaar
erop werd de fakkel doorgegeven en ExistenzMaximum werd
nogmaals georganiseerd. Het streefdoel was een maximaal effect
creëren met minimale middelen en zo de grens van de architectuur
opzoeken en verleggen. Ook impulsen en raakvelden met andere
disciplines zoals ingenieurswetenschappen en kunst werden
opgezocht. Het jaar daarop werd Existenz georganiseerd in 
een verlaten pand in het centrum van Leuven. Zo ontstond het
handelsmerk: een week lang een leegstaand pand innemen en
laten zien wat er allemaal mogelijk is, verborgen kwaliteiten naar
boven brengen en workshops, lezingen en tentoonstellingen 
op locatie organiseren. Dit geeft aan studenten de kans om
praktisch met architectuur bezig te zijn en op schaal 1:1 een
ruimte te ontwerpen en creëren. 

Enkele voorbeelden van verlaten locaties die welbekend zullen
klinken zijn: bibliotheek Tweebronnen, STUK, Museum M, 

De Hoorn en de Stelplaats. Maar ook in het Rijksarchief, 
de oude Zwembadsite, Botanico en de bottelarij van de Stella
werd de Existenzweek georganiseerd. Sommige van de oude
locaties werden gesloopt, andere werden gerestaureerd en zijn
nu weer volop in gebruik, andere staan nog steeds leeg. 

Naast deze laboweek voor architectuur organiseert Existenz
sinds 2010 cafés. Met het oog op een ontspannen en gezellige
sfeer worden beginnende/lokale bandjes uitgenodigd op een
alternatieve locatie. Telkens is er ook een thema waarmee dan
een (kunst)installatie of sfeer verbonden is. Denk maar aan Café
Exposé, Mouvé, Parqué, Cultivé, Travaillé, Commencé, … 

Zoals het elke studentenorganisatie betaamt, organiseert ook
Existenz-feestjes. Bauhouse wordt al 15 jaar lang tot drie keer
per jaar georganiseerd en zet vooral de alternatieve muziekscène
in de spotlight. 

Verder brengt Existenz ook een tweejaarlijks tijdschrift uit, 
Unité (nu tiende jaargang). Hierin worden zaken en kunstenaars
die ons nauw aan het hart liggen besproken en worden ook
opiniestukken en interviews opgenomen. 
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50 JAAR EXISTENZ?
Dynamiek blijft bestaan doordat Existenz elk jaar door een nieuwe
groep studenten wordt georganiseerd. Samen plannen, een visie
vormen, organiseren en met creatieve oplossingen voor de dag
komen creëert bij de jaargenoten een goede verstandhouding.
Andere activiteiten, zoals wedstrijden, Bauhouse-feestjes en cafés
zorgen ervoor dat er ook over de jaren heen meer interactie ontstaat.

Wij, het huidige Existenz, wilden niet alleen een waardevolle nieuwe
editie op poten zetten, maar ook de voorbije 24 jaar accentueren.

We waren van plan dit te doen door middel van een ‘Existenz Expo’
tijdens onze eigen Existenzweek, waarin we elke editie tentoonstellen.
Verder wilden we ook voormalige weeklocaties benadrukken in
het Leuvense straatbeeld. Hiervoor is een kleinschalig paviljoen
ontworpen en gebouwd. Je kan er verschillende dingen in herkennen
afhankelijk van de hoek waaruit je kijkt en de manier waarop je
het benadert. Dit verwijst naar de filosofie van Existenz waarin
waarde wordt terug gegeven aan een gebouw dat zijn levens -
einde gezien lijkt te hebben.

Vanaf de eerste week van het academiejaar hebben we elke
locatie (startend bij de oudste) een week lang in de verf gezet
met behulp van dit paviljoen. Vierentwintig weken lang werd zo
een route gesponnen doorheen Leuven, waarbij lokale architectuur
in de kijker werd gezet.

Na een kwarteeuw geldt Existenz in Leuven en omstreken als
een studentenorganisatie met culturele insteek, als bezetter van
gebouwen, maar vooral als een enthousiaste bende archies die
zich engageren om architectuur op de proef te stellen. Er worden
(vooral intern) vragen gesteld over de architecturale en maatschap -
pelijke relevantie van Existenz, ze lijkt haar doel te hebben gediend
en uitgeleefd te zijn. Maar de zin van de studenten om Existenz
te beleven is daarmee niet afgenomen. Na het jubileumjaar is het
dus zoeken naar het opnieuw betekenisvol invullen van deze
studentenorganisatie om ze nieuw leven in te blazen. 

Dit artikel kwam tot stand vooraleer de coronacrisis uitbrak. Helaas kon 
de Existenzweek in 2020 niet doorgaan omwille van de ons alom gekende
coronamaatregelen.
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GOUDEN KRIJTJES

RICHTING                                    BESTE PROF                          GRAPPIGSTE PROF            BESTE BORDSCHEMA'S     BESTE ASSISTENT
                                                                                                                                           & CURSUSMATERIAAL      

1e jaar groep A                           Raf Vandebril                          Peter Van Puyvelde             Dirk Vandepitte                  Koen Ruymbeek

1e jaar groep B                           Jos Vander Sloten                   Vincent Rijmen                   Ilse Smets                         Andreas Van Barel

2e jaar groep A                           Mario Smet                            Guy Vandenbosch               Lutgarde Beernaert           Nico Scheerlinck

2e jaar groep B                           Jos Vander Sloten                   Wim Michiels                      Mario Smet                       Ignace Bossuyt

Architectuur                                Hilde Heynen                          Thomas Coomans              Hans Janssen                   Hilde Vanaenroyde

Artificial Intelligence                  Tinne De Laet                         Christophe Croux                Hendrik Blockeel               Evgeniya Korneva

Biomedische technologie           Jos Vander Sloten                   Wim Dehaene                     Koen Nelissen                   Valérie Karlshausen

Bouwkunde                                Hans Janssen                         André Vervoort                    Geert Degrande                 Maure De Smedt

Chemische technologie              Paula Moldenaers                   Jan Degrève                       Jan Degrève                     Jens Allard

Computerwetenschappen          Yolande Berbers                     Frank Piessens                   Philip Dutré                       Gert-Jan Bottu

Elektrotechniek                          Bart Nauwelaers                     Wim Dehaene                     Patrick Reynaert                Elly De Pelecijn

Energie                                       William D'haeseleer                Johan Driesen                    William D'haeseleer          Joachim Vermunicht

Logistiek & Verkeer                    Pieter Vansteenwegen            Chris Tampère                    Pieter Vansteenwegen       Jeroen Verstraete

Nano                                           Michel Houssa                        Susana Rocha                    Guido Groeseneken           Ahmed Kenawy

Werktuigkunde                           Dirk Vandepitte                       William D'haeseleer            Dirk Vandepitte                  Michiel Avau

Wiskundige 
ingenieurstechnieken                 Giovanni Samaey                   Wim Michiels                      Stefan Vandewalle             Emil Loevbak

Materiaalkunde                          Bert Verlinden                         Jan Fransaer                      Bert Verlinden                   Nick Goossens

Naar jaarlijkse traditie houdt VTK een poll bij de studenten waarin ze de populairste proffen en assistenten verkiezen, in deze vier categorieën:
beste prof, grappigste prof, beste bordschema's & cursusmateriaal en beste assistent. 

De uitreiking zou plaatsgevonden hebben na de eerste Revue-avond. Vermits alle voorstellingen geannuleerd werden omwille van de
coronamaatregelen en het op dit moment nog niet zeker is of de Gouden Krijtjes uitgereikt kunnen worden tijdens de proffentap in
fakbar ’t ElixIr, willen we de bekroonde proffen en assistenten hier dubbel en dik proficiat wensen. 


