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Studenten, 
alumni, collega’s, 
we’ll meet again
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Beste burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten
Beste studenten
Beste medewerkers en vrienden van de faculteit

Het einde van een toch wel bewogen academiejaar is aangebroken.

Onze ‘virtueel’ afgestudeerden zetten de stap naar de arbeidsmarkt, misschien via een Skype- of Zoomgesprek.
De jaarlijkse promotieviering is in deze rare tijden uitgesteld tot september en vervangen door een videobood -
schap met welgemeende gelukwensen. Onze kersverse alumni ontvangen hun mastergetuigschrift uitzonderlijk
via digitale weg.

De promotieviering in september is het ideale moment om kennis te maken met onze nieuwe decaan 
Peter Van Puyvelde. Inderdaad, na acht jaar decaanschap en 31 voorwoorden, is dit mijn laatste bijdrage 
aan het vijftigste nummer van GeniaaL. Hoe symbolisch … 

Ik laat met fierheid een prachtige faculteit achter, waar ik ongelooflijk veel bevlogen en gemotiveerde studenten,
collega’s, administratief en technisch personeel heb mogen ontmoeten. Toen ik acht jaar geleden decaan werd,
was er van de ijkingstoets nog geen sprake. Ondertussen studeert een generatie af voor wie de ijkingstoets een
wezenlijk onderdeel is van de opleiding en die in grote mate bijdraagt tot de kwaliteit ervan. Het motto van de
faculteit blijft ‘kwaliteit van instroom tot uitstroom, een blijvende zorg’. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot de
faculteit met het hoogste aantal generatiestudenten in de bacheloropleiding en met de meeste internationale
studenten. Sinds de lancering van de jaarlijkse facultaire doctoraatsbrochure, zowat zes jaar geleden, hebben wij de
kaap van 1 000 afgelegde doctoraten overschreden. Dat is net geen 10% van heel Vlaanderen over deze periode.

Als Faculteit Ingenieurswetenschappen blijven we inzetten op ‘ondernemen’ en vormen spin-offs ondertussen
een vaste rubriek in dit tijdschrift. Deze keer is het de beurt aan Hammer-IMS, die de kennis van mm-waveschakelingen
op industriële applicaties toepast. Ook dit is symbolisch. Hammer-IMS is toevallig een spin-off van de onderzoeks -
 groep MICAS waartoe ikzelf behoor. Als onderzoeker heb ik heel wat voorbereidend researchwerk in het domein
van RF-CMOS en mm-waveschakelingen mogen realiseren.

Samen met jullie allen kijken wij uit naar een nieuw academiejaar onder leiding van een nieuwe ploeg, met hopelijk
talrijke enthousiaste jonge studenten die we mogen opleiden tot wereldburgers, ingenieurs door en voor onze
maatschappij. After all, ‘To Engineer is Human’.

Beste collega-alumni

Het einde van een academiejaar betekent een start voor de vele pas afgestudeerde ingenieurs. Eerst en vooral
wil ik alle nieuwe ingenieurs hartelijk welkom heten. Voor het eerst sinds generaties verliep de weg naar een
diploma op een andere manier en studeerde je af met veelal schriftelijke examens of examens via Skype. Alumni
Ingenieurs KU Leuven biedt je graag deze GeniaaL aan. Als je lid wordt, blijf je deze ontvangen samen met een
hoop andere ledenvoordelen zoals deelname aan onze activiteiten (ook samen met VTK). 

Na de zomer proberen we onze evenementen op een verantwoorde manier opnieuw te laten plaatsvinden. 
Op 22 oktober 2020 starten we met een forumavond rond de corona-app. Professor Bart Preneel gaat in debat
met collega’s die ethische en legale bedenkingen hebben bij deze app. We passen onze formule aan en zullen
naast de traditionele lezing met receptie onze forumavond ook opnemen en livestreamen. 

Met deze 50e editie van GeniaaL bereiken we een fantastische mijlpaal. Mijn oprechte proficiat aan de voltallige
redactieraad. De volledige reeks geeft een mooi overzicht van wat er zich de laatste twaalf jaar in de faculteit
afspeelde. De afgelopen acht jaar werd de faculteit geleid door de gedreven en efficiënte hand van decaan
Michiel Steyaert. Het was een boeiende periode voor zowel de faculteit als Alumni Ingenieurs die als nieuw
opgerichte vereniging voor twee ingenieursfaculteiten de fakkel overnam van het succesvolle VILv. We danken
de uittredende decaan voor het fantastische partnerschap en kijken uiteraard ook uit naar de samenwerking 
met de nieuwe ploeg.

Ten slotte wens ik de nieuwe en ervaren ingenieurs, de oude en de nieuwe bestuursploeg een prachtige zomer
toe. Veel succes met de nieuwe uitdagingen!
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Nieuws
ANNEMIE CAPROENS

PRIJZEN, ONDERSCHEIDINGEN, …

• Georges Gielen, gewoon hoogleraar aan het Departement
Elektrotechniek, ontving de Charles A. Desoer Technical Achieve -
ment Award van de IEEE CAS Society ‘for contributions to 
the systematic design and the design and test automation 
of analog and mixed-signal integrated circuits’.

https://ieee-cas.org/about-cass/awards-and-fellows

NIEUWE FACULTAIRE PLOEG
De tweede mandaatstermijn van decaan Michiel Steyaert loopt af
op 31 juli 2020.

Voorjaar 2020 werden decaansverkiezingen georganiseerd. 
Peter Van Puyvelde, gewoon hoogleraar aan het Departement
Chemische Ingenieurstechnieken, werd verkozen tot nieuwe decaan
van de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Zijn mandaat van 
vier jaar gaat in op 1 augustus 2020. Het is voor het eerst in de
155-jarige geschiedenis van de Faculteit Ingenieursweten schappen
dat het Departement Chemische Ingenieurstechnieken de
decaan levert.

Decaan-elect Peter Van Puyvelde legde vervolgens zijn ploeg 
van vicedecanen ter bekrachtiging voor aan de Faculteitsraad.
Vicedecaan onderwijs wordt Bart Nauwelaers, gewoon hoogleraar
verbonden aan het Departement Elektrotechniek. Jos Vander Sloten,
gewoon hoogleraar aan het Departement Werktuigkunde, wordt/
blijft vicedecaan internationalisering. 

(HER)VERKIEZING 
DEPARTEMENTSVOORZITTER EN
VICEDEPARTEMENTSVOORZITTERS
In een aantal departementen van de Faculteit Ingenieurs weten -
schappen vonden verkiezingen plaats voor departements- en
vicedepartementsvoorzitter. Een overzicht.

• Departement Burgerlijke Bouwkunde
- voorzitter: Jaak Monbaliu, verkozen voor een tweede termijn

van vier jaar
- vicevoorzitter: Peter Van den Broeck, Bouwkundige

Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampussen
Gent en Aalst

• Departement Chemische Ingenieurstechnieken
- vicevoorzitter: Leen Braeken, Duurzame Chemische

Procestechnologie, Campus Diepenbeek

• Departement Computerwetenschappen
- vicevoorzitter: Jeroen Boydens,

Computerwetenschappentechnologie, Campus Brugge

• Departement Elektrotechniek
- voorzitter: Georges Gielen, verkozen voor een eerste termijn

van vier jaar
- vicevoorzitter: Bart Vanrumste, Elektrotechnische Industriële

Ingenieurstechnieken (ESAT), Campus Groep T Leuven

• Departement Materiaalkunde
- vicevoorzitter: Dimitri Debruyne, Materialentechnologie,

Technologiecampussen Gent en Aalst

• Departement Werktuigkunde
- vicevoorzitter: David Moens, Werktuigkundige Industriële

Ingenieurstechnieken, Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver

ARENBERGKOSTUUMS
Van 20 oktober 2018 tot en met 20 januari 2019 bracht Leuven
vijf eeuwen Arenberg tot leven in een groot stadsfestival met o.a.
twee Arenbergtentoonstellingen: De Arenbergs in M – Museum
Leuven en Adellijk Wonen in de Universiteitsbibliotheek. Omdat de
Faculteit Ingenieurswetenschappen het spijtig vond dat de mooie
Arenbergkostuums voor lange tijd weer opgeborgen werden,
rijpte het idee om van twee kostuums replica’s te laten maken en
tentoon te stellen in een van de Salons van het Arenbergkasteel.
Op donderdag 2 juli 2020 werd de installatie plechtig ingehuldigd
in aanwezigheid van vicerector Bart Raymaekers, eveneens voor -
zitter van de Commissie Cultuur KU Leuven, en Anne Verbrugge,
verantwoordelijke Kunstpatrimonium KU Leuven.



LEBAK
Vroeger heb ik hier al eens bericht over
het gevaar van iTopia, een dystopische
toekomst waar we door infor matietechno -
logie tot een soort cyborgs werden
gereduceerd. Als we de doem denkers
van het ecocataclysme mogen geloven
zou onze toekomst er wel eens heel anders
kunnen uitzien. Wat dacht je zoal van het
volgende?

Lang, lang geleden, toen we de dieren nog
aten, leefde er in het verre West-Vlaanderen
een jonge boer Saidjah in een armoedige
rondavel. Zo begon de vrouw aan haar
verhaal. De oude opgelapte kerncentrale
zat vol spleten en was weer in onderhoud,
zodat ze het met een kaarsje moesten doen,
want de windmolen waarmee ze haar eigen
energie kon opwekken, had in de vorige
storm een wiek beschadigd. Omdat er
weer een hevig onweer in de maak was,
was het vroeg donker en had ze de
kinderen vroeger in bed gekregen.

Haar kinderen staarden haar vol verwachting
aan terwijl ze verderging. Hij had nog twee
koeien, want eentje was er afgenomen door
zo’n zurkeltrutte van de klimaat politie omdat
hij met drie koeien te veel broeikasgassen
produceerde. Dat flatulent dier was een
methaanfabriek dat niet meer kon volgens
de aangepaste regels van het GEKKO
(Global Environment Kolkhoznik
Organization n.v.d.r.) in Lebak.

Op een dag was hij aan het werk op zijn
quinoaveld, zijn enige bron van inkomen.
Hij had een van zijn resterende koeien in
een tredmolen gezet die een schroef van
Archimedes aanstuurde om water op te
vijzelen om het land te bevloeien. Een ezel
was beter geweest, maar die had hij niet.
Onderwijl was hij druk in de weer om de
dijkjes rondom zijn veld te herstellen.

Hevige regenval op een uitgedroogde
bodem had diepe kloven uitgespoeld.
Een genetisch aangepaste variant van
quinoa was nog het enige wat op de
uitgeputte grond kon groeien. Van bieten
en een zwijn dat erdoor gejaagd werd,
was al lang geen sprake meer. Er was
trouwens ook geen reden om nog feest
te vieren.

Doordat hij geconcentreerd in de schilferig
uitgeharde grond hakte om de dam te
dichten had hij niet gezien dat een roedel
wolven rond de koe was geslopen.
Wolven waren een echte plaag geworden.
In het begin had men nog schapen en pluim -
vee kunnen houden achter omheiningen
die onder stroom stonden, maar door het
energietekort was dat geen optie meer en
leefden sommige hoevedieren enkel nog
in de herinnering van kinderliedjes zoals
Old MacDonald had a farm. Toen hij het
tumult dat de wolven veroorzaakten, 
had opgemerkt was het al te laat.

Hij moest het incident wel melden bij de
lokale autoriteiten anders zou hij wel eens
beschuldigd kunnen worden dat hij het
dier had geslacht voor eigen consumptie.
Op het eten van vlees stonden om ecolo -
gische en ethische redenen strenge straffen.
Wuk? vroeg de champetter, ik dacht dat
wolven enkel jacht maakten op de was -
beren die de diversiteitscommissie speciaal
daarvoor had ingevoerd. Wel, ik heb iets
anders met eigen ogen gezien, zei Saidjah.
Zo verlies ik wel weer een koe en zal ik nooit
met Adinda kunnen trouwen. Toen nog
diezelfde zomer een sprinkhanenzwerm
zijn quinoaveldje had kaalgevreten, pakte
hij zijn weinige bezittingen, sprak af met
Adinda dat zij na zesendertig manen onder
de eikenboom op hem moest wachten,
de enige boom die in de hele omgeving

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.

‘Merk op dat sprookjes in
de toekomst meestal

droevig eindigen.’
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nog wat schaduw gaf. Hij zou dan terug -
komen en genoeg verdiend hebben om
te kunnen trouwen.

Eerst had hij gedacht in een rubber bootje
het kanaal over te steken naar ISU
(Independent Saxonion Utopia n.v.d.r.).
Volgens de mythologie was het kanaal
onder King Boris I gegraven om zijn Utopia
te scheiden van het Europese vasteland.
Door de stijging van het zeepeil was de
kust wel een stuk dichterbij gekomen,
maar was het kanaal ook breder geworden.
Vooral tussen de Oostendse flat gebouwen
konden gevaarlijke stromingen ontstaan.
Bovendien maakten de zeilschepen van
Somalische piraten het hele kanaal onveilig.
Als zij je oppakten kon je de rest van je
leven als matroos op hun schip vast -
gehouden worden.

Zo gebeurde dat Saidjah naar Leuven trok
want daar was Asterix gevestigd, de enige
brouwerij die op de hele wereld was over -
gebleven. Daar kon hij misschien werk
vinden. In Zaventrust overnachtte hij in
een van de talrijke nutteloos geworden
vliegtuigen die daar, half afgebroken,
stonden te verkommeren. Het bleek een
verzamelpunt te zijn van pelgrims die ook
naar Leuven trokken, maar om te bidden

bij een klooster van multatulianen. 
Ze vertelden hem dat het weten schappers
waren die leefden in een gemeenschap
waar onderzocht werd hoe het zover had
kunnen komen en of nu al dan niet de
apokatastasis was ingezet. Ze hadden
hun gemeenschap multatuli genoemd wat
zoveel betekent als ‘ik heb veel geleden’.

Het klooster bleek een hele omwalde stad
Lovania te zijn, met aan de ene kant de
fabrieken van Asterix en aan de andere
kant de zompige moerassen van het
Arenbroek rond de zwarte toren waar
men in uitgebreide ateliers dag en nacht
werkte aan een hernieuwbare toekomst.
Op een nabijgelegen heuvel lag ook een
van de weinige gasthuizen waar zieken
en ouderen werden opgevangen alsof die
twee iets met elkaar te maken hadden.
Saidjah liet meteen het brouwerijplan
varen en nam dienst in het Arenbroek.
Zijn ervaring met het bevloeien van zijn
quinoaveldje kwam hem goed van pas 
en hij slaagde op korte tijd erin om de
watermolen in de Dijle aan te wenden om
de zwarte toren van energie te voorzien.
Nu zijn fortuin gemaakt was, spoedde hij
zich terug naar de eikenboom waar hij
hoopte dat Adinda op hem zou wachten.

Twee dagen wachtte hij op haar, maar
Adinda kwam niet opdagen. ’t Is nor de
wuppe dacht hij en ging op zoek naar 
de champetter om inlichtingen. Wuk?
Adindaatje? vroeg de man. Joas, z'is zij
aangevallen door een zwerm knijten en
z'heeft het zikavirus opgelopen met een
aantasting van der zenuwstelsel als gevolg.
De regels van het GEKKO zeggen dat zo
iemand in quarantaine moet en z'is daarom
naar de gesloten instelling op Zwincatraz
gebracht. Lebak kan de pot op, brieste
Saidjah en spoedde zich naar het Zwin-
eiland. Toen hij daar arriveerde vernam hij
dat Adinda de dag voordien was overleden.
Zo werd de kiem gelegd van de revolutie
tegen Lebak waar regeltjes worden gemaakt
die mensenlevens kunnen verwoesten,
besloot de vrouw haar verhaal. En nu wil
ik niemand meer horen zei ze streng en
blies de kaars uit.

Merk op dat net als in de originele versies
sprookjes in de toekomst meestal droevig
eindigen. Hoe onze toekomst eruit zal
zien is niet zoals in iTopia en niet zoals
hier geschetst, maar dat we er nu iets
aan moeten doen, dat staat wel vast. 
En daarvoor reken ik alvast op nieuwe
generaties bewuste ingenieurs uit het
Arenbroek.
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Red de molen: 
de restauratie
Vorig jaar zamelden wij bij alumni, bedrijven, studenten, personeel - kortom
sympathisanten - fondsen in om de watermolen aan het Arenbergkasteel te restaureren.
Het blijft een spannend vervolgverhaal: de werkzaamheden naderen nu langzaam maar
zeker hun einde. 

JORIS SNAET EN GERT MAESSEN

Toen op 30 oktober 2019 de raderen onder de nodige persbelang -
 stelling werden weggenomen, hoopte iedereen de molen snel
gerestaureerd te zien. Kort na de demontage werden de dam -
wanden geplaatst om aan de zijkant van het molengebouw een

werfzone te installeren. Alle voorbereidingen werden getroffen 
om de nieuwe raderen te vervaardigen, de muren en de brug te
herstellen net na de kerstvakantie en de werken te kunnen
voltooien in de loop van de maand maart. 

Dit was echter te optimistisch gerekend. Vanwege de sterke en
langdurige regenval in het voorjaar stroomde de door de damwanden
afgezette werfzone regelmatig over, waaraan weinig te verhelpen
was. De Vlaamse Milieumaatschappij had immers geëist dat de
damwanden een bepaalde hoogte zouden hebben zodat de werf -
zone bij sterke stroming van de Dijle kon overlopen. Iedereen ging
ervan uit dat deze noodmaatregel zich nauwelijks of niet zou voor -
doen, maar dat bleek een serieuze misrekening. Gedurende 
de maanden januari, februari en maart 2020 overstroomde de 
werf zone verscheidene keren, wat telkens zorgde voor dagen 
of weken vertragingen. 

Met veel moeite en dankzij de installatie van bijkomende water -
pompen slaagde de aannemer erin toch enkele werkzaamheden
uit te voeren. De buitenmuren werden gereinigd, de beschadigde
stenen eruit genomen terwijl de bovenste delen van de muren
gestut werden. Op de uitstekende hoek werd volgens het advies

GeniaaL6

De met een stelling ‘ingepakte’ voetgangersbrug, toestand begin mei 2020. Foto Technische Diensten KU Leuven.

De overspoelde werfzone, toestand begin maart 2020. Op de voorgrond de uit
stellingen opgetrokken aanlegsteiger voor de kajakkers. Door de grote hoop stenen
kan een grote kraan op rupsbanden voldoende diep in de Dijle rijden om de dam -
wanden op te stellen en te demonteren. Foto Thomas Coomans.



van een stabiliteitsingenieur een klein steunmassief in gewapend
beton geconstrueerd onderaan de hoek van het molengebouw
dat in de Dijle rust. Hiertoe werd beslist nadat vastgesteld was
dat de koppen van de houten balken van de oude fundamenten
bloot waren komen te liggen. De kleine betonconstructie schermt
deze fundamenten af van het water en biedt een voldoende stevige
basis voor de heropbouw van de stenen parementen (gevel -
bekleding, n.v.d.r.). De aannemer realiseerde ook de muuropeningen
voor de assen en de putten in het gebouw. Deze putten zullen
plaats bieden aan een mechanisch remsysteem voor deze assen.

Pas nadat de regenval minderde konden de werken aan de molen
volgens een strak schema verdergezet worden. Er werd gestart
met de heropbouw van de muurparementen. Deze waren zwaar
beschadigd door de inwerking van het water en de wortels van
struiken en bomen die in de muren waren gegroeid. De schade
beperkte zich in sommige zones niet enkel tot het buiten parement,
maar trof ook de dikke bakstenen muurmassieven. Ook op de
steendammen moesten aanzienlijke hoeveelheden beschadigde
blauwe hardsteen vervangen worden ter hoogte van de waterlijn
van de Dijle. Voor de muren van de molen voorzag de aannemer
ijzerzandsteen voor de onderste zones, witte zandsteen en baksteen.

Na de waterperikelen stak een tweede storm op: door de maat -
regelen tegen het coronavirus was de aannemer verplicht de werken
stil te leggen. Ze werden tamelijk snel heropgestart, maar door
de veiligheidsmaatregelen kon maar een beperkt aantal arbeiders
op de werf aan het werk gezet worden. De afstands regels maakten
in het bijzonder het hanteren van de zware stenen problematisch.
Daarom werden eerst zoveel mogelijk lichtere werken uitgevoerd,
namelijk het hervoegen van de bovenste behouden muurdelen,
het reinigen van de gedemonteerde loopbrug en het schilderen
van de houten ramen en de kroonlijst van het molengebouw. 
In het gebouw gebeurden ook enkele kleine aanpassingen in de
lokalen waar de putten met de askoppen uitkomen. Onder tussen
werden de molenraderen en de gietijzeren steun beugels van de
assen in de ateliers vervaardigd. Ook hier zorgden de corona -
maatregelen voor de nodige problemen met leveranciers. Ten slotte
werden in de oude stellinggaten van de molen (die zich bevinden
onder de kroonlijst) nestkastjes voor gierzwaluwen geplaatst.

Daarna werd een vast team van slechts twee (stevige) werkmannen
aangesteld om de buitenmuren van de molen te restaureren. 
Hier werden aanzienlijke hoeveelheden ijzerzandsteen van de
basis en de oude speklagen van de muren, die onleesbaar waren
geworden door verwering, zorgvuldig hersteld. Ook de steen -
dammen, opgetrokken uit massieve blokken blauwe hardsteen,
werden traag maar zeker in hun vroegere staat hersteld. 

Er werd een stelling gebouwd onder de grote voetgangersbrug
(die te groot is om in haar geheel gedemonteerd te worden). 
De metalen steunconstructie onder de brug bleek zwaarder door
roest aangetast te zijn dan voorzien. Bijkomend werden enkele
metalen balken geplaatst voor het nieuwe krooshek. Ook hier
werden we niet gespaard van perikelen: enkele voortvarende
kajakkers aarzelden tijdens het weekend niet deze stelling
gedeeltelijk te demonteren om zo een vrije doorgang in de Dijle 
te creëren (hoewel een omleiding en een aanlegplaats achter 
de molen voor hen werden voorzien).

Begin juni is de toestand dan toch ‘voorspoedig’ te noemen: 
de muren en steendammen zijn gerestaureerd, de raderen, 
de steunbeugels voor de assen en het krooshekken staan
opgesteld in het atelier en de aannemer legt de laatste hand 
aan de reiniging van de oude sluizen. 

In juni kwam de enorme 70-ton kraan voor een tweede keer toe
in het kasteelpark om alles netjes te monteren. Kom gerust de
gerestaureerde molen bewonderen.  

De werfzone, toestand begin mei 2020. In deze beperkte ruimte kunnen maar twee
werkmannen veilig werken tijdens de lockdown. Foto Technische Diensten KU Leuven.

De nieuwe raderen
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Educatieve master
W&T: ingenieurs
voor de klas
YVES PERSOONS

Ingenieurs zijn van alle markten thuis. Met een diploma van een
educatieve master op zak gaan ook de schoolpoorten voor hen
open. Als ingenieur-leraar kun je aan de slag in de tweede en
derde graad van het secundair onderwijs en in de volwassenen -
educatie. Je kunt er niet alleen specifiek wetenschappelijke of
technische vakken geven, maar ook je uitleven in interdisciplinair
onderwijs en STEM-activiteiten. Jolien De Meester, verantwoordelijk
voor Didactiek Interdisciplinair Onderwijs en haar collega’s 
Hanne Deprez, Kristien Van Loon en Kristiaan Mannaert geven
tekst en uitleg.

Jolien De Meester heeft haar naam niet gestolen. Na haar opleiding
tot industrieel ingenieur trok ze resoluut de kaart van het onderwijs.
De polyvalentie van haar opleiding maakte in haar de fascinatie
wakker voor het interdisciplinaire lesgeven en de vakover schrijdende
didactiek. In haar doctoraal proefschrift ‘Designing iSTEM Materials
for secondary education’ aan de Faculteit Ingenieurs weten schappen
ontwikkelde ze een instrument om STEM-activiteiten te transformeren
in kwalitatief geïntegreerd STEM-onderwijs. Het engageren van
lerarenteams bij het ontwerpen ervan genereerde overtuigende
leerwinsten.

‘STEM-onderwijs wil jongeren voorbereiden op de uitdagingen
van de toekomst’, merkt Jolien op. ‘Die uitdagingen overstijgen
de grenzen van vakken en disciplines, dus vraagt STEM-onderwijs
om een aangepaste didactiek. Daarom is het zo belangrijk dat
iedere student in de educatieve master getraind wordt in het
ontwerpen, implementeren en coachen van interdisciplinaire
leeractiviteiten. Het kan de brede kijk van leraren op hun taak
enkel ten goede komen. Bovendien is er binnen de Groep
Wetenschap & Technologie heel wat expertise inzake vakdidac -
tisch onderzoek. Zoals elke academische opleiding moet ook de
educatieve master onderzoeksgebaseerd zijn. Daarom bevat elke
masterproef eveneens een onderzoeksluik.’ 

TWEE TRAJECTEN
Als educatieve master W&T kun je lesgeven in elk wetenschappelijk,
technologisch, engineering- of wiskundevak. Afhankelijk van je
vooropleiding kun je twee vakdidactieken kiezen uit: aardrijks kunde,
bio-engineering, biologie, chemie, engineering & technologie,

fysica, informatica en wiskunde. Een van de twee vakdidactieken
kan uit een andere educatieve master gekozen worden: economie,
maatschappijwetenschappen, NT² (Nederlands als niet-thuistaal)
of Project Algemene Vakken. En - zoals vermeld - leren de
leraren in spe ook interdisciplinair lesgeven in wetenschap en
technologie.

‘De educatieve master bieden we in twee formules aan’, legt
Hanne Deprez uit. ‘Een integraal traject van twee jaar (120 studie -
punten) voor studenten met een academisch bachelordiploma en
een verkorte opleiding van een jaar (60 studiepunten) voor studenten
die al master zijn. Ingenieursstudenten die leraar willen worden,
opteren bijna altijd voor de verkorte versie. Na afloop hebben ze
immers twee masterdiploma’s op zak.’

Hanne staat in voor de coaching van teams van student-leraren.
Haar ervaring als onderwijsondersteuner/monitor en medewerker
aan de STEM-workshops voor leraren op de Technologiecampus
Gent komt daarbij goed van pas. ‘In Didactiek van Interdisci plinair
Onderwijs ontwerpen multidisciplinaire teams van vier à vijf studenten
leermateriaal over thema’s zoals ‘ontwerpen van een slimme
koel kast’, ‘groene daken’ of ‘serres’. Met het eindproduct moet
een leerkracht in de klas aan de slag kunnen gaan. Deze manier
van werken haalt de studenten uit de vertrouwde omgeving van
hun vakgebied en anticipeert bovendien op de latere beroeps -
praktijk. Deze didactiek is creatieve en ondernemende
ingenieursstudenten als het ware op het lijf geschreven’.

WERKVELD
Kristien en Kristiaan staan als respectievelijk lerares wiskunde 
en leraar informatica met beide voeten in de praktijk. Naast haar
lesopdracht in het secundair onderwijs is Kristien praktijklector
Didactiek Interdisciplinair Onderwijs in de educatieve master
W&T. Kristiaan is praktijklector Vakdidactiek Informatica. Net als
Hanne zijn beiden actief in de stagebegeleiding en de coaching
van studententeams binnen het vak Didactiek Interdisciplinair
Onderwijs.

‘Zoals in elke lerarenopleiding nemen de stages een belangrijke
plaats in,’ vertelt Kristien. ‘Daar kunnen de studenten hun kennis,



vaardigheden en attitudes toepassen in een authentieke leer -
omgeving. Van observatie en participatie tot zelfstandig leren,
stap voor stap dompelt de stage hen onder in de beroeps praktijk.
We besteden ook aandacht aan de diversiteit in interesses en
talenten bij leerlingen en hoe daar op een creatieve manier mee
kan omgegaan worden.’

‘Stages zijn er in verschillende vormen en soorten,’ vervolgt
Kristiaan. ‘De meest voorkomende is de klassieke ‘pre-service -
training’, waarbij de student stageloopt als onderdeel van
zijn/haar opleiding. Daarnaast heb je de ‘leraar-in-opleiding’ (LIO)
of ‘in-servicetraining’, waar de student al effectief aan het werk is
in een school en het praktijkgedeelte via werkplekleren realiseert.
Deze formule is evenwel minder evident, want moeilijk te
combineren met een voltijdse opleiding.’

ROEPING
Jolien besluit als volgt: ‘Een leraar is veel meer dan een lesgever.
Net zoals een ingenieur veel meer is dan een klusser of een
depanneur bij problemen. Leraren en ingenieurs zijn professionals
met capaciteiten en talenten die geroepen zijn om die te blijven
ontwikkelen en in te zetten voor anderen. Wat zij doen is meer
dan een beroep, het is een roeping.’

De verkorte trajecten worden onder de naam ‘EDU by KU Leuven’
aangeboden op verschillende locaties: naast Leuven ook in
Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diepenbeek, Geel, Gent 
en Kortrijk.

www.kuleuven.be/educatievemaster
https://edu-leraar.be
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Jolien De Meester, verantwoordelijk voor Didactiek Interdisciplinair Onderwijs 
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International students: 
growing influx
SIGRID MAENE EN JELLE DE BORGER

Although the Faculty of Engineering Science had its first English
programme in 1968 – a general engineering programme adjusted
for the students with regard to their bachelor’s programme -, 
it is the so-called bama-reform, the introduction of the bachelor-
masterstructure, in 2003, which seems to have opened doors.
Since then the education is structured in bachelor’s and master’s
degrees. It is no coincidence that the number of international
students has increased since then, thanks to the Bologna
Declaration (1999) and the Bologna process, which proposed a
European Higher Education Area in which students and graduates,
could move freely between countries, using prior qualifications in
one country as acceptable entry requirements for further study 
in another.

We counted only the graduates, so we do not take the exchange
programmes into account. 

The majority of our international students are European (mainly
Dutch, Greek, Italian, and Spanish – with erratic fluctuations) or

Asian (Chinese, Indian, Taiwanese and Iranian – where we had 
a peek in incoming Chinese students in 2014, now gradually
diminishing whereas the influx of Indian students is gradually
increasing). 

We are aware of KU Leuven’s assets as Europe’s most innovative
university, an institution where you get a sound education by
professors renowned in their domains (e.g. numerous ERC
Grants funded by the European Research Council), and still quite
affordable, certainly compared with Anglo-Saxon universities.
We are curious to see the evolution after Brexit and the
COVID-19 pandemic, but that will probably be food for 
thought in another five years. 
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Greetings from KU Leuven
Alumni Chapter Indonesia
DR. IR. BAGUS MADE ARTHAYA, CATHOLIC UNIVERSITY PARAHYANGAN, BANDUNG, INDONESIA 
EN HENDRIK VAN BRUSSEL

WHAT IS KU LEUVEN ALUMNI
CHAPTER INDONESIA? 
As vice-president for research and cooperation of KU Leuven Alumni
Chapter Indonesia, I would like to greet you all, alumni of KU Leuven
all over the world. Aiming at bringing together KU Leuven alumni
living in Jakarta and surroundings, on 30 September 2016 the
KU Leuven Alumni Chapter Indonesia was established. On 24th
February 2017, more than 80 KU Leuven Alumni of all backgrounds
and age groups gathered at the residence of the Ambassador 
of Belgium to Indonesia, H.E. Mr. Patrick Hermann. They were
welcomed by Dr. Bambang Subianto, former Minister in the
Indonesian government. Dr. Subianto studied engineering at 
KU Leuven. At this gathering, Dr. Ir. Lukas, MAI, who studied at
KU Leuven between 1997 and 2003 and is currently an academic
staff member at Catholic University Atmajaya, Jakarta, was appointed
as the first elected President of the KU Leuven Alumni Chapter
Indonesia. 

More information on the activities of the KU Leuven Alumni
Chapter Indonesia can be found at
https://alum.kuleuven.be/eng/alumni-chapter-indonesia

PERSONAL NOTE FROM 
DR. BAGUS MADE ARTHAYA
Leuven is one of the most memorable and unforgettable places
that I’ve been living in. I’m so proud that I had the opportunity 
to pursue my study at KU Leuven up till doctorate level. Why did
I choose Leuven as a place for further study after finishing my
bachelor degree at ITB Bandung? As students at the Mechanical
Engineering Department at ITB Bandung in the 1980s, we had
several lecturers who graduated from KU Leuven and we were
much inspired by their talks, their way of teaching, their passion
for their profession. They were: prof. Komang Bagiasna, prof.
Muljowidodo, dr. Taufiq Rochim, dr. Mardjono(†), dr. Rochim
Suratman(†), dr. Coco Ibrahim(†), ir. Indra Djodi Kusumo, 
MSc Eng, ir. Sigit Juwono MSc Eng, ir. Sutadi Suparlan MSc Eng.
Because of their strong motivations and initiatives to improve 
and boost mechanical engineering subjects and roles in society,
they were known as ‘mafia Leuven’, in the positive connotation
of a strongly cohesive and inspiring group. At the end of my study,
I was supervised by another KU Leuven graduate, prof. dr.
Komang Bagiasna, and I learned a lot from him on how to
become a good researcher and a good engineer. 

When the visionary prof. dr. B.J. Habibie, former Minister of Research
and Technology and former President of Indonesia, invited some
young engineers to form a group to develop Indonesian future
technology and industry, I joined the team. The starting idea 

was to establish a centre for machine tools, production and
automation studies, called MEPPO. In 1989, two colleagues 
(Erzi Agson, Indra Tanaya) and I were sent to the Mechanical
Engineering Department at KU Leuven to further study automation
and related matters. At PMA, KU Leuven was pioneering the new
disciplines mechatronics and robotics. Automation was a new
animal to me, as in those days Indonesian industry still ran mostly
at the level of fixed automation. I earned my PhD under prof.
Joris De Schutter, on the subject of cooperating robots in 1995.

Upon my return from Belgium, a lot of challenging problems were
waiting to be solved, mostly on how industry could introduce
new emerging technologies for their production processes, 
such as robotic welding, painting, assembling, material handling.
One interesting project I joined was the development of a robotic
welding line at Federal Motor, the largest motor cycle manufacturer
in Indonesia. At PT PAL, Indonesia’s biggest shipyard, our MEPPO
team designed an automation software and prototype hardware
for plotting curved lines on the ship body frame. These lines were
used as the reference for the operator to bend the hull frame
(mostly I-beams) during the bending process. 

In 2001 I joined MIDC (Metal Industry Development Centre), 
a Belgian development aid project started in the early 1970s,
where two KU Leuven alumni, dr. Taufiq Rochim and dr. Indra
Djodi Kusumo, were the managing directors. The main project
was to establish a Centre for Machine Tool Studies and Die Making.
The most prestigious program was developing and manu facturing
a complete set of plastic injection moulding dies for the Cosmos
company and aluminium die-casting dies for motor cycle pistons
at PT Federal Izumi Manufacturing.

Indonesia meets (right: Bagus Arthaya)
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Since 2005 I became a permanent staff member of Parahyangan
Catholic University (Unpar) in Bandung. Initially I was appointed
to join the Industrial Engineering Department to teach various
subjects related to manufacturing and production processes and
automation as well. While being active in that department, I tried
to realise my dream since 2000, to create a new degree programme
that was new to the ‘civitas academia’ at Unpar, namely Mechatronic
Engineering. Only in 2015 the university accepted this idea, and I
was appointed as head of the Mechatronics Engineering Department.
Its alumni are now active in several big companies in Indonesia,
such as Unilever, PT Orang Tua, and more. Some interesting
research projects I have carried out are maze mapping and maze
solving robot, homemade laser scanning for object digitisation,
FDM (Fused Deposit Modelling) 3D-printing, 3D-printing of water
turbine prototypes.

PERSONAL NOTE FROM 
PROF. INDRA TANAYA
After graduating in 1987 as a bachelor in mechanical engineering
at ITB, under prof. Muljowidodo, on CNC programming, I started
working at the Bandung aerospace company (PT DI), where
currently dr. Budi Santoso, with a PhD from PMA at KU Leuven,
is CEO. Shortly afterwards I was selected by prof. Sri Hardjoko
Wirjomartono of ITB, to join a group of promising students to
study abroad for a master and eventually a PhD degree, with 
the aim to afterwards run the newly established research centre
MEPPO. That is how in 1989 I went to KU Leuven to obtain my
master degree under prof. Jean-Pierre Kruth, on the development
of post-processors for CNC-machines. In 1992 I started a PhD,
again under prof. Kruth, and graduated in 1999 on the subject 
of holonic manufacturing systems.

After returning to Indonesia I joined again PT DI as an advisor for
manufacturing system development. In 2002 I joined Universiti
Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) in Malacca, Malaysia, where I
was vice-dean for research and development. In 2005, I returned
to Indonesia, and worked as the head of the Industrial Engineering
Department at the Swiss-German University, located near Jakarta.
When in 2007 the new Bakrie University was founded, I was called
in to assist in its development by becoming the head of academic
and non-academic affairs offices. In 2010, the Swiss-German
University requested me to become dean of the Faculty of
Engineering. This job was finished in 2012, but I still worked with
the university as lecturer and I didfruitful research on robotics,
path planning, operating systems, and simulation. From 2015 
up till now, the position of dean of the engineering faculty at IULI
(International University Liaison Indonesia) is upon my shoulders,
until 2023.

EPILOGUE
These testimonials prove that our choice for KU Leuven for 
our graduate studies was the right one. Besides furthering our
personal skills we have been able to serve our country and fellow
citizens in a better way. Other colleagues from ‘mafia Leuven’
can give similar positive accounts of their experience with 
KU Leuven and afterwards. They have reached highly influential
levels in the Indonesian society: professor, CEO of large companies,
founders of new companies, … They have as such been able to
contribute to the elevation of Indonesian society as a whole.

I am convinced that the activities within the KU Leuven Alumni
Chapter Indonesia will contribute to keeping alive and strengthening
the existing links between the Indonesian KU Leuven alumni and
with their Alma Mater.

Em. prof. dr. med. Budya Tjandra-Maga, KU Leuven, founder of the chapter (front row 6th from left), surrounded by KU Leuven alumni at the launch event 
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Spin-off 
Hammer-IMS 
Krachtige multisensorsystemen geven je een
heldere kijk op de kwaliteit van je product

DAVID MAES

Hammer-IMS werd in 2016 opgericht als spin-off van de onderzoeks -
divisie ESAT-MICAS. Hammer-IMS is een hoogtechnologische
machinebouwer die zich specialiseert in systemen voor het inline
opmeten van de dikte, het gewicht en anomalieën in dunne
filmen, technische textielen, nonwovens en gecoate materialen 
in verschillende industrieën. GeniaaL interviewde Noël Deferm,
General Manager van Hammer-IMS. Hij geeft het relaas van 
het ontstaan en de recente evolutie van het bedrijf.

NACHTBRAKERS
‘Ons verhaal begint een kleine tien jaar geleden. Medeoprichter
Tom Redant en ikzelf deden doctoraatsonderzoek aan de Afdeling
MICAS van het Departement Elektrotechniek. We legden beiden
ons doctoraat af in 2014, maar al tijdens ons onderzoek staken
we regelmatig de koppen bij elkaar. We voelden immers allebei
de drive om iets te doen met de resultaten van ons onderzoek.

We ontwierpen chips, de kernactiviteit van MICAS. We werkten op
onderwerpen zoals omzetting van analoge naar digitale signalen,
plaatsbepaling op basis van draad loze communicatie techno logieën
en zendontvangers voor millimetergolven. Dat zijn frequenties
tussen 30 en 300 gigahertz, dus één tot twee grootteordes hoger
dan de frequenties die vandaag gebruikt worden voor 4G en 5G.
We bouwden een soort radar systeem waarmee we heel nauw -
keurige afstands metingen konden doen. Dit werk kwam bovenop
het afwerken van ons doctoraat. Je kon ons in die tijd vaak tot 
’s avonds laat of ’s nachts in de labo’s van MICAS aantreffen. 
We hadden op dat moment nog geen idee wat we precies konden
doen met ons systeem. Het feit dat we al iets gebouwd hadden,
gaf ons een goede basis om sneller de juiste richting te vinden.
Na ons doctoraat hebben we via een IWT-innovatiemandaat en
een door de universiteit gefinancierd speciaal valorisatieproject
verder kunnen werken aan ons plan. Dat was in feite onze
incubatieperiode. We hebben toen een marktstudie uitgevoerd.
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Daaruit is dan uiteindelijk onze eerste toepassing gegroeid,
namelijk het opmeten van de dikte van materialen. Op het einde
van die periode hadden we een prototype én een goed zicht op
wat we ermee zouden doen.’

BETER DAN BÈTA
‘Uit ons marktonderzoek was gebleken dat er in de productie van
dunne materialen zoals plastiekfolies, papier of textiel nood was
aan een kostenefficiënte manier om diktemetingen te doen. Stel je
een industrieel proces voor waarin grote rollen van die materialen
geproduceerd worden aan zeer hoge snelheden. Tijdens de
metingen kun je geen contact maken met het materiaal omdat de
materialen nog niet uitgehard zijn of de coating nog niet droog is.
Je wil namelijk zo vroeg mogelijk in het proces kwaliteits controle
uitvoeren, dus niet alleen vlak voor het verpakken, maar ook voor -
 aleer het materiaal de oven ingaat. De algemeen gebruikte methode
is gebaseerd op de absorptie van bètastraling, een nucleaire
technologie. Die is zeer duur: het systeem is heel complex en 
het gebruik ervan vraagt speciale voorzorgen qua veiligheid. 
Daar zien wij een grote opportuniteit voor onze meetsystemen,
die gebaseerd zijn op gewone radiogolven. Nu ja, ‘gewoon’ is
misschien niet helemaal correct, want er zit heel wat innovatie in
en we halen redelijk wat trucs uit om uit het radiosignaal de gewenste
informatie te halen. Daar ligt meteen een van onze uitdagingen.
We zijn een jong bedrijf met een nieuwe technologie. Onze potentiële
klanten, die zich in traditionele, conservatieve industrieën bevinden,
moeten overtuigd worden om in deze verandering mee te gaan.

De voordelen van onze techniek zijn duidelijk. In vergelijking met
de dure techniek met bètastralen moeten wij ons maar op één
punt gewonnen geven: diktemeting van metalen, dat kunnen wij
niet. Vergeleken met alle andere alternatieven zijn wij veelzijdiger.
Optische technieken zijn niet breed inzetbaar omdat plastic soms
doorzichtig is, maar soms ook zwart kan zijn. De techniek gebaseerd
op X-stralen heeft een iets minder strikte regelgeving dan die
gebaseerd op bètastraling, maar in bepaalde vulproducten die in
plastics gebruikt worden, worden x-stralen te veel geabsorbeerd
waardoor ook deze techniek zware beperkingen heeft. We beseffen
natuurlijk wel dat het technologisch voordeel op zich niet voldoende
is om te slagen in de markt.’

INTERESSANTE FASE
‘Vanuit ons onderzoek in het domein van chipontwerp zijn wij 
al snel naar volledige systemen gegaan. De chip is maar een
onderdeel van een groter geheel. We werken nu zoveel mogelijk
met standaard componenten. Ons ‘secret ingredient’ zit vooral in
de manier waarop we die componenten tot één geheel smeden
en in de technieken, zowel op hardware- als op softwareniveau,
waarmee we de gewenste informatie uit het meetsignaal halen.
We steunen daar nog altijd heel hard op onze kennis van analoge
elektronica. We gebruiken de elektronische componenten niet op
de gewone manier. Wij dringen dieper door in de interne elek -
tronische schakelingen van de componenten, zodat we toegang
hebben tot het analoge signaal dat in de ontvanger verwerkt
wordt. Met dat signaal gaan wij aan de slag. Het unieke aan onze
methode is dat we de fase van het signaal gebruiken als drager
van de informatie. Zo kan je veel nauwkeuriger meten dan met
gelijk aardige technieken, die vooral frequentieverschillen
gebruiken, zoals de radar die je nu in bijna alle nieuwe wagens
vindt. Daar gaat het echter over een nauwkeurigheid van meters
of misschien centimeters. Wij willen een dikte van micrometers
meten en dan heb je met het meten van een frequentie niet genoeg.’

MOBIEL TESTEN
‘We zijn momenteel een kleine speler. Onze eerste betrachting 
is te groeien in de huidige markt met onze huidige toestellen. 
Ten tweede willen we ook geografisch uitbreiden en onze grenzen
verleggen buiten de Europese Unie. Ten slotte willen we ook
technologisch blijven vernieuwen. We kunnen bijvoorbeeld door
het verhogen van de frequentie van het signaal de nauwkeurig -
heid verhogen. Dat kan dan op zijn beurt leiden naar nieuwe
toepas singen en markten. Denk aan een draagbaar toestel
waarmee je in het veld niet-destructieve testen van pijpleidingen
kunt doen. In die toepassing is een hoge nauwkeurigheid
inderdaad van belang, want je moet kleine dikteveranderingen
kunnen meten. Bovendien kun je met een hoogperformant
systeem de robuustheid verhogen, wat nodig is in die sector.

We blijven met onze voeten op de grond. Onze eerste prioriteit
blijft onze bestaande portfolio maximaal te commercialiseren. 
Daar hebben we momenteel meer dan werk genoeg mee.’

Noël Deferm, General Manager Hammer-IMS 
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Het emeritaat
vormgeven
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: professor Herman Neuckermans, jarenlang een
van de sterkhouders van het Departement Architectuur en sinds 2009 op emeritaat, blijft
ontwerpen en vormgeven. Het zijn nu geen grote constructies meer, maar wel grootse
cadeaus voor zijn kleinkinderen, bruikbare kunstwerkjes en creatieve oplossingen voor
verbeteringen aan zijn zelfgebouwde huis. 

YVES WILLEMS 

Ons gesprek vond plaats ten huize Neuckermans. Dit bleek het
ideale kader om de man en zijn werk te bespreken: het huis heeft
hij immers zelf ontworpen, alle details op ware grootte getekend
en er eigenhandig aan gebouwd. 

Dit bouwen gaat ondertussen nog steeds door: een aantal
belangrijke ingrepen hebben zelfs bijna veertig jaar moeten
wachten. Pas na zijn emeritaat vond hij de tijd om de trap af 
te werken: eindelijk vangt die nu de blik van de bezoeker bij 
het binnenkomen.

‘Deze trap is een mooi voorbeeld van de rationele benadering
van architectuur die wij in Leuven steeds hebben gecultiveerd:
rationeel maar niet rationalistisch, er moet ruimte zijn voor een
concept dat niet strikt rationeel te verklaren is. Voorwaarde is wel
dat het een duurzaam concept is dat de tijd trotseert en niet een
modegril is. De architect moet weten hoe hij met vorm kan uitdruk -
ken wat hij wil zeggen. Die trap in kwestie steunt op een betonnen
structuur, wat je ziet is de bedekking ervan; de afsluiting naar de
keldertrap met uitneembare spijlen is zo vormgegeven dat je kan
zien of kan lezen dat de treden niet op die spijlen steunen.’

Wat heeft je tot deze hobby gebracht?

‘Vormgeving heeft steeds mijn interesse weggedragen en dat heeft
alles te maken met Vormleer, een deel van mijn leeropdracht aan
de KU Leuven. Daarvoor had ik zeven jaren deeltijdse architectuur -

 praktijk achter de rug, maar bij mijn benoeming kreeg ik van de
toenmalige decaan het verbod om nog een voet in de praktijk te
zetten. Na jaren ben ik dan toch voorzichtig herbegonnen: samen
met Mauro Poponcini heb ik wetenschapstentoonstellingen vorm -
gegeven voor de KU Leuven, het Davidsfonds en de Stad Leuven.
Ik heb ook vele affiches gemaakt voor de infodagen van de faculteit.
Ook mijn huis heb ik toen ontworpen. In feite heb ik altijd zelf
objecten gemaakt: ik ben gefascineerd door de invloed van het
maken op het bedenken.’

Kun je daar voorbeelden van geven?

‘Mijn tollen vind ik een goed voorbeeld van mijn zoektocht naar
de vorm. Een object dat je niet vergeet, dat een spoor nalaat in 
je herinnering kost veel arbeid, arbeid aan de vorm. Op de draai -
bank zie je de vorm in drie dimensies ontstaan onder je handen.
Ik heb tientallen verschillende vormen geprobeerd. Ik zocht niet
de meest efficiënte vorm (die het langst blijft ronddraaien), maar
wel eentje die ‘iets’ heeft, naar mijn oordeel. Uiteindelijk zijn het
telkens tweedelige kegeltjes geworden: eentje om te draaien en
de ander om de draad op te bergen.’
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Je hebt wel een voorliefde voor hout?

‘Ik heb tollen en andere voorwerpen gemaakt in eik, beuk,
haagbeuk, es, afzelia, appelaar, kerselaar, notelaar, perelaar,
perzik, vogelkers, taxus, lork, grenen, … Ik hou van hout, met
zijn verschillende kleuren, geuren en structuren. Ik heb er een
hele verzameling van opgeslagen in tuin, garage en kelder.’

Zo te zien is het echter niet bij die tollen gebleven!

‘Inderdaad, het emeritaat gaf mij ook de tijd om objecten te
ontwerpen en te maken, ideeën waar ik al jaren op broedde,
maar ‘in actieve dienst’ nooit de tijd voor vond. Sommige daarvan
had ik al als opgave voorgesteld aan mijn studenten Vormleer,
met de bedoeling ze te leren metaforisch denken: iets zien als iets
anders. Zo ontwierp ik een schaakspel dat tegelijk een puzzel is:
alle stukken passen perfect in de doos en die is ten slotte het
schaakbord zelf. Alle ontwerpen teken ik eerst uit. Ik heb er
tientallen geprobeerd tot ik plots op een nacht de oplossing vond
door elk schaakstuk te zien als de samenstelling van vier delen.
Het geheel heeft bovendien een stedenbouwkundige ‘look’, wat
waarschijnlijk in de aard van het mannetje ligt!’

‘Een ander idee waar ik mee speelde waren dierenpuzzels. 
Ooit had ik er eentje gezien van Enzo Mari, maar ik wist al lang
niet meer hoe die eruitzag; het was alleen nog een vage herinnering.
Uiteindelijk werden het eerder composities dan echte puzzels. 

Ik zaagde de stukken uit zelfgemaakte multiplex in kerselaar met
gekruiste draad van het hout om de fijnere delen van de figuren
sterk genoeg te maken. Ik heb er zo drie ontworpen: een met
landdieren, dan een met vissen en ten slotte een met vogels.’ 

Ik hoorde dat je ook speelgoed maakt voor je kleinkinderen?

‘Inderdaad, voor hen bedacht en maakte ik racewagens (volledig
in hout, behalve de kogellagers van de wielen), een rijdende
torenkraan (voortbouwend op een Matador-bouwdoos) en een
reeks klimmers. Alles werkt perfect. Maar mijn grote trots is de
mining truck (naar een foto van een Komatsu Rigid Dump Truck).
Het bedenken van een stuursysteem heeft mij wel wat
problemen en mislukkingen gekost. Ik ben namelijk geen
werktuigkundige! Deze essenhouten truck kan volledig
gedemonteerd worden en is stevig en groot genoeg om een
(klein)kind te dragen in de kiplaadbak.’

Werk je soms ook met andere materialen?

‘Voor mijn laatste project heb ik plexiglas gebruikt. Dat was om
ledverlichting te maken op de kolommen die ons huis dragen.
Maar daar kunnen we het later eens over hebben.’

Proficiat voor je geduld en vindingrijkheid en ik wens je nog
veel geslaagde ontwerpen!

Nota: alle ontwerpen in dit artikel zijn 
beschermd tegen namaak.
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Reünie
2014 
ROBIN SKA

Op vrijdagavond 6 maart 2020 kwam een
zestigtal ingenieurs van het afstudeerjaar 2014
voor het eerst weer bij elkaar! Voor velen onder
ons was het een blij weerzien, meer dan vijf jaar
na onze promotie. We vierden dit met een
walking dinner in de mooie Machinezaal van het
Thermotechnisch Instituut. Na afloop van het
diner gingen een aantal nostalgischen nog even
mee naar fakbar 't ElixIr waar die avond een
ouwzakkenavond plaatsvond. 

VTK 20-21: 
De opvolging is verzekerd
MAARTJE VERBERCKMOES 

Het interview met Daphne Certyn en Abraham Belderbos
werd afgenomen in coronatijden. Abraham jij bent de
preses-elect voor volgend jaar, stel je ploeg eens voor.

Abraham: Wij zijn kiesploeg Century. Century is een verwijzing
naar de honderdste verjaardag van VTK die wij binnenkort gaan
vieren. Het thema van onze ploeg blikt dan ook terug op de
verschillende decennia van de afgelopen 100 jaar. Met een
tachtigtal mannen en vrouwen hebben we een kiesweek op poten
gezet. Deze kiesweek is fysiek jammer genoeg een beetje ‘in 
de corona gevallen’. Onze ploeg is opgedeeld in verschillende
posten. Die doen veel moeite om er toch nog iets moois van te
maken door online campagne te voeren en, als het mogelijk is,
na de examens een klein aantal evenementen te organiseren.

Daphne, het semester is al over de helft nu, hoe blik jij terug
op het afgelopen jaar?

Daphne: Over het algemeen heel goed. Ik denk dat we vorig jaar
met een geslaagde kiesweek en een goede sfeer binnen onze
ploeg zijn gestart. De zomer was voor mij leerrijk. 

DAPHNE CERTYN
• preses 2019-20
• master logistiek en verkeer
• uit Oost-Vlaanderen
• kan haar masterproef op tijd indienen dankzij 

de coronacrisis

ABRAHAM BELDERBOS
• preses 2020-21
• master werktuigkunde (optie thermotechnische

wetenschappen)
• de meeste mensen noemen mij gewoon Abri
• Abri ademt verenigingsleven: van jeugdbeweging naar

studentenvereniging 



Ik bereidde de wijzigingen voor die we wilden doorvoeren in het
academiejaar 2019-2020. De onthaaldagen en de onthaalweek
die de zomer afsloten, waren een fantastisch begin van het
academiejaar. De eerstejaars verwelkomen is een van de mooiste
VTK-activiteiten. Voor mij als preses, vier jaar nadat ik zelf als
eerstejaars in Leuven aankwam, was dat een heel speciale
beleving. Die goede sfeer werd het ganse jaar doorgetrokken,
wat belangrijk is omdat VTK een organisatie van vrijwilligers is.
De geslaagde 24 urenloop en de andere grote evenementen
droegen nog meer bij aan de sfeer. Ik ben zeker tevreden met
mijn jaar ondanks het abrupte einde door de coronacrisis, die
meteen na de Jobfair losbarstte. Die laatste 48 uur waren zeer
bevreemdend. Ik stond in contact met elke mogelijke crisiscel
van het land. Daarna stopte alles opeens en viel ik zo’n beetje 
in een zwart gat. Daarom voelt het des te fijner aan dat ik mij 
nu nog kan bezighouden met het vertegenwoordigen van de
studenten op het vlak van onderwijs- en examenmaatregelen
door dagelijks in contact te staan met de faculteit. Ik hoop 
het academiejaar wel te kunnen afsluiten met nog een paar
laatste activiteiten.

Abraham, wat is jouw ambitie voor volgend jaar? Wat zou jij
met VTK willen bereiken?

Abraham: Goh, daar moet ik toch nog even over nadenken. Ik vind
dat je als ingenieur in de samenleving een soort van voorbeeldrol
hebt en dat je problemen op een innovatieve manier moet kunnen
oplossen. Wat ik volgend jaar graag verwezenlijkt zou zien, is de
doorvoering van enkele aanpassingen en de uitwerking van

ideeën, bv. op het vlak van duurzaamheid, die van VTK een
pionier in de studentenwereld zullen maken. Dit jaar hebben wij
op de Jobfair voor het eerst grootschalig gesorteerd op PMD en
restafval. Dit soort zaken zou ik willen verderzetten en uitbreiden. 

Daphne, de meeste mensen weten wel dat jij heel
gepassioneerd bent voor VTK, vanwaar komt die passie?

Daphne: Bij mij is de passie ontvlamd op de onthaaldagen van
de eerstejaars. Ik kwam alleen naar Leuven en heb dankzij die
eerste dagen een geweldige kans gekregen om veel nieuwe
mensen te leren kennen. Tijdens die onthaaldagen sprak ik vaak
met presidiumleden en op die manier geraakte ik onmiddellijk
met VTK vertrouwd. Ik vond dat toen al heel mooi dat studenten
hun vrije tijd wilden steken in het ontvangen en het begeleiden
van de eerstejaars. Toen ik in Leuven aankwam, ben ik dan ook
meteen na de rondleiding beginnen shiften. Ik ben bij Cudi gaan
helpen en ben daar in feite nooit mee gestopt. In mijn eerste
twee jaren draaide ik ongeveer honderd shiften met als gevolg
dat ik alle posten toch wel redelijk goed ken en dat komt vooral
nu als preses goed van pas.

Abraham, voordat je kandidaat-preses was, coördineerde je
de post Logistiek binnen VTK, dat is toch een redelijk groot
verschil. Ga je Logi niet missen volgend jaar?

Abraham: Ik heb daar zeker over nagedacht. Wat ik het meest
ga missen, is met de kar rijden. Eens je in de G5 zit, heb je daar
echt geen tijd meer voor. 
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Je gaat mij wel nog terug vinden bij de opbouw en de afbraak van
evenementen zoals de 24 urenloop en de Jobfair. Ik wil als oud-
groco-logistiek ook nog mijn steentje bijdragen en de nieuwe
generatie van Logistiek bijstaan. Ze kunnen bij mij altijd terecht
voor advies.

Daphne, zijn er ook minder leuke momenten in jouw jaar als
preses geweest?

Daphne: Goh, dat is een moeilijke. Wat ik toch wel jammer vind -
en zeker voor mijn sportteam - is dat we die eerste plaats op de
24 urenloop niet gehaald hebben. Ik kijk hier zeker niet negatief
op terug omdat veel nieuwe activiteiten een succes werden,
bijvoorbeeld het uitbreiden van onze stand waardoor we veel

meer mensen konden betrekken bij het supporteren langs het
parcours. Ook ons speedyteam was groter dan ooit waardoor 
wij ons eigen record nogmaals verbroken hebben. Toch gunde 
ik het ons sportteam enorm om die beker binnen te halen omdat
ze er zo hard voor gewerkt hadden. Vanaf de zomer waren zij
dag en nacht bezig met het voorbereiden van de 24 urenloop.
Ook voor IT, logistiek en alle betrokken posten vind ik het jammer
dat zij niet beloond konden worden.

Abraham, zijn er dingen die jij anders zal aanpakken 
volgend jaar?

Abraham: Ik denk dat mijn aanpak over het algemeen heel anders
gaat zijn dan die van Daphne omdat zij uit Bedrijvenrelaties komt
en ik uit Logistiek. Tijdens de 24 urenloop of de Jobfair zal ik
meer bezig zijn met de opbouw en de afbraak van de stand en
het logistieke gebeuren. Daphne daarentegen was heel sterk in
het managen. Hoe zij de coronacrisis heeft aangepakt tijdens 
de Jobfair is daar een bewijs van. Ik denk niet dat ik dat zo goed
zou gekund hebben. Ik ben dan ook blij dat ik altijd bij haar
terechtkan voor advies.

Daphne, wat zou jij Abraham nog willen meegeven als advies?

Daphne: Ik wil herhalen wat Vincent, mijn voorganger, tegen mij
zei: wees niet bang om vragen te stellen aan de G5 van het jaar
voordien, maar spiegel je niet te hard aan hen. Leer uit de ervaringen
van je voorgangers, maar neem niet klakkeloos over wat zij gedaan
hebben. Probeer het op jouw manier. En vergeet zeker niet te
genieten van het presesschap. Het is sneller voorbij dan je denkt! 

Daphne, wat ga jij volgend jaar doen? Hoe ziet de toekomst
eruit?

Daphne: Sinds vorige week ben ik toegelaten aan Vlerick Business
School waar ik nog een jaartje General Management ga bijstuderen.
Vanaf mijn eerste dag in Leuven had ik het gevoel dat ik nog iets
in de economische richting moest doen na mijn ingenieurs -
studies. Ik hoop mijn technische achtergrond te combineren 
met de ervaringen die ik bij Vlerick kan opdoen. Zo blijf ik nog
een jaartje in Leuven en hoef ik het studentenleven niet meteen
achter mij te laten.
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