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W-hal krijgt geen
monumentenstatus
De W-hal krijgt geen monumentenstatus. Dat heeft het
Eindhovense gemeentebestuur
dinsdag 22 april besloten. De
gemeente en de TU/e hebben
elkaar gevonden in een nieuw
ontwerp, waarbij de huidige
hal zeer grondig gerenoveerd
wordt. De bouwkosten gaan
hierdoor ongeveer tien miljoen
omhoog en komen uit op
ruwweg zestig miljoen, aldus
de TU/e. De universiteit wilde
de oude hal eigenlijk slopen en
een nieuwe hal bouwen.
Een jaar geleden werden de
kosten nog geschat op 38
miljoen. Dat was inmiddels opgetrokken naar veertig tot vijftig
miljoen. Daar komt nu nog tien
miljoen bij - als het huidige plan
integraal wordt uitgevoerd. “Op
weg naar het definitieve ontwerp
wordt door het universiteitsbestuur nog gezocht naar creatieve mogelijkheden om de
kosten te beperken. Natuurlijk
zonder afbreuk te doen aan de essentie van het ontwerp”, aldus
het persbericht van de TU/e en de
gemeente.
Gemeente
en
universiteit
hebben met architectenbureau
Ector Hoogstad Architecten uit
Rotterdam
vier
maanden
gewerkt aan een nieuw ontwerp.
Dat ligt er nu. De cultuurhistorisch gezien beeldbepalende
kernmerken van de hal - de opgespannen draagconstructie, het
daklandschap, het maatsysteem
en het loopbruggenstelsel blijven behouden. Een belangrijke ingreep is het vervangen van de gevels. Deels
worden ze weggehaald waardoor
er een soort open markthal
ontstaat. Verder wordt het

gebouw deels verdiept om de geplande functies te kunnen huisvesten. Boven de hal komt een
nieuw gebouw voor de faculteit
Wiskunde & Informatica.
De TU/e wilde de oude W-hal oorspronkelijk volledig slopen, maar
dat
voornemen
struikelde
doordat
de
stichting
Wederopbouw
Erfgoed
Eindhoven de gemeentelijke monumentenstatus aanvroeg voor
de hal. De gemeentelijke monumentencommissie
oordeelde
vervolgens dat de hal van te grote
architectonische waarde was om
sloop toe te staan.
Mary Fiers, die er als wethouder
Wonen en Ruimte nauw bij betrokken is, noemt het nieuwe
ontwerp een wereldprestatie.
“Complimenten voor de architect en de diverse ambtenaren
die er aan bijgedragen hebben”,
zegt Fiers in een eerste reactie.
“Het doel dat we vooraf gesteld
hebben, is gehaald: het behoud
van originele elementen en een
duurzaam ontworpen gebouw
dat geschikt is voor de toekomst.”
Fiers is ook enthousiast over een
convenant dat de gemeente en de
TU/e willen gaan afsluiten.
Daarin wordt vastgelegd dat bij
toekomstige bouwprojecten op
de campus de universiteit verantwoord zal omgaan met haar
culturele erfgoed. De gemeente
belooft op haar beurt haar medewerking bij die projecten.
Het is de bedoeling dat de realisatie van de bouwplannen
begin 2009 start en dat het
nieuwe complex begin 2011
wordt opgeleverd./
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Verjaardagsfeestje
universiteit ‘uitverkocht’
Ruim vijfhonderd aanmeldingen
had de universiteit gistermorgen
al binnen voor de viering van de
52ste Dies Natalis, morgenmiddag in de Paterskerk aan de
Tramstraat. Vorig jaar bleef de
teller bij ongeveer driehonderd
steken, voor zo’n 530 beschikbare
plaatsen. Het thema, Logistics,
operations and information
systems, slaat blijkbaar aan.
Annelies
Verschuren,
van
bureau Promoties en Plechtigheden, is blij met het hoge aantal.
“Het past bij het streven om het
bedrijfsleven meer bij de universiteit te betrekken”, vertelt ze.

Het merendeel van de aanmeldingen komt dan ook uit het bedrijfsleven. Verder zijn er stoelen
vrij voor de commissaris van de
Koningin Hanja Maij-Weggen en
de nieuwe burgemeester Rob van
Gijzel.
Ter gelegenheid van de Dies deelt
Dienst Interne Zaken namens de
universiteit room- en chocosoesjes uit. Vanaf tien uur liggen
er zo’n vierduizend van de gebakjes klaar, verspreid over alle
kantines. Ook de koffie en thee
zijn dan gratis. Tot half twaalf,
daarna kost de koffie weer
gewoon dertig cent./

.

GTD-machines naar buitenland

De imposante schaafbank die jarenlang zijn trouwe
diensten verleende aan de medewerkers van de
Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD), wordt
deze week transportklaar gemaakt om verscheept te
w o r de n n a a r e e n b e d r i j f i n E g y p t e . T w e e E g y p t i s c h e
werknemers zijn present, zodat ze de machine thuis
weer in elkaar kunnen sleutelen. Het Eindhovense
bedrijf TMG (Teunissen Machines & Gereedschappen)
kocht bijna alle machines op die de GTD begin dit jaar
bij de verhuizing naar TNO niet kon meenemen. TMG
handelt in gebruikte machines en verkoopt ze we -

reldwijd weer door, zegt Peter van der Leegte, ei genaar van TMG. Voor Van der Leegte, die 40.000 euro
voor het machinepark betaalde, is het zijn lust en zijn
leven. Hij verbaast zich geregeld over de apparaten
die de GTD noodgedwongen moest achterlaten. “Een
nog prima functionerende slijpbank, draaibank en
hardingsoven voor metaal gaan richting Roemenië.
Zonde. Voor mij is deze handel echt een passie. Ik loop
eigenlijk nog liever een week hier rond te snuffelen,
dan dat ik een week op vakantie ga.”

Weerwoord gestrande
promovendus verschijnt half mei
Ir. Marcoen Cabbolet, wiens
promotie begin dit jaar aan de
TU/e werd afgelast, brengt
medio mei bij uitgeverij Eburon
een aangepaste versie van zijn
omstreden proefschrift uit. In
een extra hoofdstuk gaat hij in
op de tegenwerpingen die door
de jaren heen zijn ingebracht
tegen zijn Elementary Process
Theory.
Een oplagecijfer wil Maarten
Fraanje van de academische uitgeverij Eburon niet noemen,
maar hij zegt wel dat er niet een
heel groot publiek zit te wachten
op de herziene uitgave van de dissertatie van Cabbolet. “Het is een
uitgave die vooral interessant is
voor de echte specialisten op dit
vakgebied”, aldus de Delftse
uitgever. Dat vakgebied betreft
enkele fundamentele vraagstukken van de natuurkunde,
zoals de kwantummechanica en
de algemene relativiteitstheorie.
Het College voor Promoties van
de TU/e oordeelde dat de theorie

die Cabbolet na elf jaar onderzoek had opgesteld, niet van
voldoende kwaliteit was om op te
promoveren. Alle ophef rond de
afgelasting heeft volgens Fraanje
niet geleid tot een stijging van de
vraag naar de handelseditie die al
eind 2007 beschikbaar was.
Cabbolet gaat in de nieuwe
uitgave in op de tegenwerpingen
die door de jaren heen tegen zijn

theorie
zijn
ingebracht.
Cabbolet: “Afgezien van enkele
interessante en specifiek op de
theoretische inhoud gebaseerde
opmerkingen, betreffen
de
meeste tegenwerpingen redeneerpatronen
die
eeuwen
geleden al bekend stonden als
drogreden. Het extra hoofdstuk
is om te laten zien welke tegenwerpingen er zijn ingebracht, en
waarom deze niet geldig zijn. Dit
hoofdstuk, dat peer review heeft
ondergaan door de Tilburgse
hoogleraar Harrie de Swart (de
eerste promotor van Cabbolet
–red.), bevat
verder
geen
namen. De lezer mag uitmaken
of de tegenwerping of het
antwoord daarop correct is.”
De Swart werd in januari van dit
jaar door de Tilburgse rector
Frank van der Duyn Schouten gekapitteld omdat hij in Eindhoven
niet zou hebben gemeld dat
Cabbolet in oktober 2007 zijn
promotie had gestaakt aan de
Universiteit van Tilburg./

.
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Alda Alagic
“Ik wil een brug slaan tussen Nederland en Bosnië”
Judith van Gaal
Foto:Irene Wouters
In Nederland voelt ze zich
thuis, maar BosniëHerzegovina blijft haar
moederland. Ir. Alda Alagic
(26) studeerde met een 10 af
bij Bouwkunde en won onlangs
een prijs met het ontwerp van
een brug voor haar geboortestad Sanski Most. Zo lukte het
haar om -letterlijk- een brug te
slaan tussen de twee landen.

“Als mijn ouders naar de zee
wilden in Kroatië, stonden mijn
broer en ik niet te springen om
mee te gaan. Veel liever zwommen we in de rivier Sana in
Sanski Most, speelden we met
vriendjes of genoten simpelweg
van het mooie weer. Dat was al
vakantie.” Alda Alagic is lyrisch
over haar geboortestad, waar ze
eens per jaar naartoe probeert te
gaan. Met haar bruine ogen kijkt
ze je met een open blik aan.

Haar accent verraadt haar
afkomst, maar inmiddels woont
ze zo lang in Nederland dat ze de
taal uitstekend beheerst.
De Bosnische oorlog dwingt de
familie Alagic in 1993 tot een
vlucht naar het buitenland. Na
zo’n twee jaar in een vluchtelingenkamp in Slovenië, vertrekken Alda en haar broer en
ouders naar Nederland. Ze
vertelt er ogenschijnlijk onaangedaan over. In Nederland is het
wennen. “Ieder begin is
moeilijk. Het was lastig om met
leeftijdsgenootjes te praten en ik
was veel alleen. Het ging
stukken beter toen ik het
Nederlands onder de knie had.”
Van de brugklas mavo/havo
schopt ze het tot een vwodiploma. Haar belangstelling
gaat uit naar kunstgeschiedenis.
Op aanraden van haar ouders
valt de Kunstacademie af (‘daar
verdien je geen brood mee’),
maar Bouwkunde blijkt een
goed alternatief. Het afstudeerproject waarbij ze een brug

ontwierp voor Sanski Most,
levert haar in 2007 een 10 op.
“Dat was voor mij een grote verrassing. Ik ben altijd onzeker
over mijn resultaten en ga van
het negatieve uit.” Ze heeft naar
eigen zeggen een ‘normale’ studententijd gehad. “Ik was geen
uitmuntende student. De universiteit was niet het enige, ik
had een goed sociaal leven.” Een
grinnik volgt. “Bij mijn afstuderen ging het om mijn geboortestad en daar wilde ik me
helemaal voor inzetten.”
Alda had als doel een ‘leuke’
brug te ontwerpen. “De laatste
tijd zijn bruggen vooral transportobject. Ik ging voor iets bijzonders.” Daarbij wilde ze de
stad sociaal en economisch een
impuls geven. In de huidige
situatie lopen de inwoners tot
aan de brug en weer terug. “In
Sanski Most is het gebruikelijk
dat mensen ’s avonds op de
straten flaneren. Ze tutten zich
er speciaal voor op.” Vanuit de
winkelstraat kun je nu niet
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direct de brug oplopen. Alda wil
daar verandering in brengen.
Ook heeft ze het idee uitgewerkt
om de drie bruggen in het
centrum met elkaar te verbinden. “Aan de overkant van de
brug zitten instellingen als de
politie en de bibliotheek. Door
mijn ontwerp lopen mensen ook
naar dat andere gedeelte.”
Bovendien: “Als er meer mensen
lopen op plekken waar ze eerst
niet kwamen, biedt dat de mogelijkheid om cafeetjes en dergelijke te openen.” Volgens de
Eindhovense gebeurt het geregeld dat bekenden op de brug
stilstaan om te kletsen. Ondanks
het drukke verkeer. Daarom pleit
ze voor een apart gedeelte voor
voetgangers en voor gemotoriseerd verkeer.
De huidige brug die begin jaren
vijftig is gebouwd, is ook volgens
de gemeente aan vervanging toe.
Eind 2007 werd er daarom een
prijsvraag uitgeschreven. Alda
was daar aanvankelijk niet van
op de hoogte. “Het kwam in

Bosnië in de media dat ik met
een 10 ben afgestudeerd en toen
hebben ze mij benaderd. Als ik
een 7 had gehaald, had ik er mogelijk niet eens over gehoord.”
De gemeente is enthousiast over
het ontwerp en kende haar de
eerste prijs toe. De inwoners van
Sanski Most mogen nu op de
beste drie ontwerpen stemmen.
Aan de hand daarvan wordt
bepaald welk ontwerp wordt uitgevoerd. Alda staat vooralsnog
bovenaan, “maar er hebben nog
maar weinig mensen gestemd”,
klinkt het bescheiden.
Momenteel begeleidt ze studenten bij Bouwkunde. Begin
mei gaat ze, in samenwerking
met de TU/e, van start met een
promotieonderzoek bij de
Academie voor Architectuur en
Stedenbouw in Tilburg. De ontwikkeling van de Oost-Europese
stad staat daarbij centraal. Voor
de toekomst staat één ding vast
voor haar: “Ik wil een brug
blijven vormen tussen Bosnië en
Nederland”./

.

D e w eek v an /L uc a s
Dr. Lucas Asselbergs, beleidsmedewerker bij de faculteit Industrial Design
(ID), ging vorige week met zes studenten
met de caravan naar Milaan. Met negen
andere Eindhovense ‘design-caravans’
bezochten ze daar de Design Week.
Zondag: Naar Strijp-S, vanwaar de tien
caravans naar Milaan vertrekken. We zien
exemplaren met autobanden op de
buitenkant, met golfplaten dakjes en de ID
muziek-caravan die sensoren bevat. Door
aanraking of beweging verandert de
muziek. Eerst moet de karavaan uit de
startblokken. Initiatiefnemer Rob van der
Ploeg gaat voorop, gevolgd door de IDcaravan met daarin Martijn ten Böhmer,
Ivo Stuifzand en Thomas de Wolf.
Wethouders en half ontwerpend
Eindhoven zwaaien hen uit. Vijf uur later
zitten ze al in Stuttgart hoor ik via mijn
gsm. Dat gaat goed.
Maandag: De caravan komt pas om tien

uur ‘s avonds aan in Milaan. Toch een
lange stop gemaakt en een overnachting.
Je gaat zo snel als de traagste caravan. Het
regent keihard en het ziet er mistroostig
uit.
Dinsdag: De zon schijnt! Vroeg op om de
Zona Tortona in te trekken. Het belooft
wat, overal bordjes, flyers en posters. Deze
stad ademt design. Alleen, ‘s ochtends is
nog niks open. Iedereen is flink aan het
opbouwen. Ik duik het techniekmuseum
Leonardo da Vinci in. Het is een prachtig
voormalig klooster, met schitterende binnentuin en het wemelt er van de schoolklassen. Hier wordt enthousiasme voor
technologie met de pastalepel ingegoten.
Woensdag: Thomas, Ivo en Martijn
hebben tot in de kleine uurtjes doorgewerkt. De caravan doet het. Het publiek
blijft vooral bij die van ID stilstaan. Dit is
onverwacht, hier speelt een ontwerp met
jou en jij met het ontwerp. Complimenten,

kaartjes uitwisselen
en hoera. Dat
alles in vijf
dagen
gebouwd?
Ongelooflijk.
Drie wethouders en
andere
Eindhovense notabelen zijn aangekomen en kijken hun ogen uit.
Eindhoven verovert Milaan. Een Milanese
exchange student bij ID zei ooit eens:
‘Milan has the past, Eindhoven the future’.
Zit wat in!
Donderdag: Met vliegtuig naar Eindhoven.
De caravan blijkt al flink in het
Eindhovense nieuws te zijn geweest.
‘s Avonds naar grote jeugdvriend Erik van
Muiswinkel. Zeer onderhoudende voorstelling én nazit.
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Gezondheidsdag
45+ werknemers
Het
Studentensportcentrum
houdt een gezondheidsdag voor
TU/e’ers van 45 jaar en ouder. Dit
in samenwerking met Dienst
Personeel en Organisatie, op 15
mei tussen 9.00 en 17.00 uur.
Het Sportcentrum wil hiermee
een bijdrage leveren aan het gezondheidsbewustzijn.
Er is die dag een ‘healthcheck’,
waarbij vooral aandacht is voor
cardiovasculaire risicofactoren.
Ook zijn er workshops met als
thema ‘ga je stress te lijf’. Elk uur
is er een workshop en elk halfuur
een healthcheck. Tussen 12.00
en 14.00 uur is er een lunchprogramma
met
activiteiten.
Belangstellenden voor het pauzeprogramma
kunnen
zich
opgeven voor een buitenactiviteit
(Nordic Walking) of voor de binnenactiviteit (Tái chi, Chinese gezondheidsoefeningen).

Het College van Bestuur ondersteunt de Gezondheidsdag en in
overleg met het diensthoofd is
het mogelijk deel te nemen aan
deze activiteiten binnen werktijd. Inschrijven is verplicht en
kan
via
www.tue.nl/sportcentrum/gezondheidsdag. Een
sportkaart is niet nodig.
Iedere deelnemer aan de gezondheidsdag die op die dag een
sportkaart aanschaft, komt in
aanmerking voor een gratis
massage van twintig minuten op
het sportcentrum. De sportkaart
kost dan 25 euro en is tot 1 september geldig.
Deze week, tot en met 26 april,
houdt
het
Studentensportcentrum een ‘sportkaartvrije
week’ en kan iedereen gratis
terecht om kennis te maken met
de mogelijkheden van het
centrum.

.

Secretaressen leren
conflicten hanteren

Spam-beheer voortaan uitbesteed
De TU/e schakelt dinsdag 13
mei over op de anti-spamdienst van SURFnet. Volgens de
Dienst ICT verandert voor de
gebruikers voorlopig niets.
Tot dusverre werd alle op de TU/e
binnenkomende mail door de
Dienst ICT afgehandeld. Een belangrijke taak voor de dienst is
het uitfilteren van ongewenste
mail: spam. In reactie op het
sterk groeiende aantal spamberichten en de toenemende inventiviteit van de spammers heeft de
dienst nu besloten deze taak uit te
besteden aan SURFnet, een organisatie die ICT-diensten levert
aan universiteiten en andere kennisinstellingen in Nederland.
Dr. Ir. Ronald Waterham, hoofd
ICT van de TU/e licht toe: ”We
hebben de spamfilter van

SURFnet uitgebreid getest en het
is even goed als het onze. Het
voordeel van deze overstap is
echter dat een grote organisatie
als SURFnet veel makkelijker de
benodigde software en zwarte
lijsten van spammers up-to-date
kan houden. Bovendien bieden
ze in de toekomst de mogelijkheid om allerlei persoonlijke
instellingen te gebruiken.”

Terugschakelen
De overstap is een gezamenlijke
beslissing van de ICT-coördinatoren van alle faculteiten en
diensten binnen de TU/e. De
Dienst ICT houdt wel een vinger
aan de pols: “We blijven zelf de
TU/e-instellingen beheren, en
mocht het fout gaan, dan kunnen
we altijd terugschakelen naar ons
eigen systeem. Het is niet zo dat

de gebruikers veel van de
overstap merken: SURFnet kan
het spamprobleem ook niet oplossen, maar is wel goed toegerust om de strijd met de
spammers in de toekomst aan te
gaan.”
Spam is een groeiend probleem:
er worden wereldwijd 120
miljard spamberichten per dag
verstuurd. Bijna een half miljoen
hiervan belandt op de TU/e.
Tachtig procent van de berichten
wordt verzonden vanaf sites die
geïdentificeerd zijn als spamsites
en worden automatisch geweigerd. De overige twintig
procent wordt door een spamfilter gestuurd die bepaalt of de
mail in de inbox of in de junkmail
thuishoort./

.

Muziek en workshops op Bunkerfestival
De gezelligheids-, cultuur-, internationale- en religieuze studentenverenigingen die sinds november allemaal in de Bunker zitten, houden donderdag 8 mei het Bunkerfestival. Optredens en workshops worden
vanaf 17.00 uur gehouden op een binnen- en buitenpodium bij het pand aan de Kennedylaan 2. Achttien
verenigingen- waaronder onder meer Footloose, Dekate Mousa, Demos, Aegee, ISN, Doppio en TiNT- tekenden voor de organisatie. Bigband Studentproof zal op het festival spelen. Verder zorgt de band Tricky
Bussiness voor ‘jazzy popmuziek’, treedt de alternatieve rockband Nine Zero op en speelt feestband Geruis
pop- en rockcovers. Het is mogelijk om aan een yoga-, enneagram- of theatersportworkshop mee te doen.
Verder worden films vertoond en is er vanaf 23.00 uur een jamsessie. Het festival stond al geruime tijd op
de planning. David Buijs van de organisatie licht toe: “De verhuizing was in november, later dan verwacht.
Omdat we het toen te koud vonden en om meer tijd te hebben, hebben we het festival uitgesteld.” Zie ook
www.bunkerfestival.nl.

Slagboom eruit gereden
Een bromfietser heeft afgelopen zondagavond rond 21.30 uur een van de slagbomen bij de uitrit aan de
Insulindelaan eruit gereden. De bromfietser reed met zo’n klap tegen de boom aan dat deze bij de ophanging afbrak. De man zelf, die volgens de Bedrijfshulpverlening (bhv) wel gedronken had maar zeker niet
dronken was, bleef ongedeerd. “Hij had helemaal niks”, aldus een bhv-woordvoerder. De bhv weet niet hoe
groot de schade aan de brommer is.

Ach en Wee

Het Secretaresse Support Team
van de TU/e hield deze week in
De Zwarte Doos een spoedcursus conflicthantering.
Spreker was communicatiewetenschapper Aynur Dogan.
Zij gaf de vijftig deelneemsters
handvatten om wrijvingen op
het werk de baas te worden.
Conflicthantering is een belangrijk thema voor de beroepsgroep.
Ad Bossers, stafmedewerker
Dienst Personeel en Organisatie,
is zelf meer van het type ontwijken, ontlopen en ontsnappen,
zo vertelt hij in zijn voorwoord.
“Maar dat moeten jullie niet
doen, dat zul je vanmiddag

leren.” Zijn tip: ‘probeer je verwijten positief te verwoorden’.
Dus niet met luide stem: “en
waarom is deze taak nog niet
gedaan?”, maar belangstellend
“denk je vanmiddag nog tijd te
hebben voor deze taak?”. Een jaar
of drie geleden is Secretaresse
Support Team opgericht. Ad
Bossers, die al sinds 1975 beleidsmedewerker op de TU/e is,
was bij het opstarten van dit
netwerk betrokken. “Een secretaresse zie ik als een intermediair
om de sfeer in een werkgroep
goed te houden. Ze is de spin in
een web waar heel lastige
mensen
kunnen
samenkomen.”

.
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Wisselende reacties op dreigement Plasterk
Universiteiten reageren
verdeeld op de commotie
rond bijbaantjes van
hoogleraren en financiering van bijzondere
leerstoelen. Sommige
gaan alles openbaar
maken, andere willen de
privacy van hun werknemers beschermen.
De Universiteit Leiden wil
duidelijkheid scheppen,
zegt een voorlichter in universiteitskrant Mare.
“Daarom komen we met
een openbare lijst waarop
alle relevante nevenactiviteiten van hoogleraren en
bijzonder
hoogleraren
worden vermeld. Op de
lijst zal ook de externe financiering van leerstoelen
worden aangegeven.”
Rector Gerard Mols van de
Universiteit Maastricht is
net zo duidelijk. Tegen de
lokale radio zei hij dat hij
“geen enkel bezwaar” heeft
om mee te werken aan een
openbaar register van nevenfuncties en sponsors
van hoogleraren.
De Erasmus Universiteit
Rotterdam zet alvast een

lijst met bijzondere leerstoelen en hun sponsor op
de website, maar loopt toch
iets minder hard van
stapel.
Rector
Steven
Lamberts: “We staan ook
achter het idee om informatie over nevenfuncties
openbaar te maken, maar
bezinnen ons erop hoe we
dat praktisch kunnen
vormgeven.”
Roelof de Wijkerslooth,
voorzitter van de Radboud
Universiteit
Nijmegen,
denkt er totaal anders over.
“De werknemers hebben
een wettelijk verankerd
recht op privacy”, zegt hij
in het instellingsblad Vox.
“Hoe ver wil je trouwens
gaan met zo’n register.
Moeten daarin ook alle
participaties in aandelen of
belangen bij licenties
worden vermeld?”
De Rijksuniversiteit Groningen geeft zich evenmin
gewonnen. Die ziet nevenfuncties als een kwestie
van arbeidsvoorwaarden.
Het gebeurt “met enige regelmaat” dat wetenschappers gevraagd wordt te
stoppen met werk dat

strijdig is met de universitaire taken, zegt een
woordvoerder in het weekblad UK. Maar dat hoeft
niet in het openbaar te gebeuren.

Eindhoven
Veel universiteiten kiezen
een middenweg. Zij vragen
hoogleraren hun nevenwerkzaamheden op hun
persoonlijke universiteitswebsite te zetten. Zo doet
bijvoorbeeld de TU/e het.
Ook de hoofdwerkgevers
van
deeltijdhoogleraren
worden daarbij vermeld.
Maar de sponsor van een
leerstoel hoeft er niet op te
staan en er komt geen register.
Ook de Universiteit van
Amsterdam heeft geen register, maar via de websites
van hoogleraren kan iedereen zien wat hun nevenfuncties zijn.
Maar hoogleraren vergeten
nog wel eens hun website
bij te houden, constateert
de
Universiteit
van
Tilburg. De universiteit
gaat hen eraan herinneren
hun nevenwerkzaamheden

te melden. Tilburg wil geen
register online zetten; dat
zou indruisen tegen de privacywetgeving, staat in
universiteitsblad Univers.
Zo doet Wageningen het
ook: de financiers van
bijzondere
leerstoelen
worden vermeld en de
hoogleraren krijgen het
verzoek hun nevenfuncties
op hun website te melden.
Een register is, opnieuw, te
privacygevoelig. De Universiteit Utrecht moet nog
even nadenken over de
vraag of nevenfuncties van
hoogleraren
openbaar
moeten worden gemaakt.
De universiteiten zitten
dus niet op één lijn.
Intussen is er ook enige
kritiek op de Volkskrant,
die het balletje aan het
rollen bracht. Zo was de inaugurele rede van de melkprofessor annex Campinadirecteur juist bijzonder
genuanceerd, meldt het
Wageningse blad Resource,
en niet vooringenomen.
(HOP) /

.

Delta - Technische Universiteit Delft

Wetenschap op de waterscooter
TUD-onderzoekers ir. Sierd de Vries en ir. Matthieu de
Schipper hebben het niet slecht getroffen. Ze komen net
terug van een bezoek aan de kust bij Bordeaux. Daar
hebben ze zes weken door de branding gevaren met een
jetski. Maar wel een jetski vol met meetapparatuur en een
dieptemeter erachter, meldt Delta. De twee waterbouw kundigen brachten de zandbanken en de zogenaamde
muistromen, die de oorzaak zijn van veel verdrinkingen, in
kaart. De Vries: “Helemaal ongevaarlijk is het niet. De
golven waren tot twee meter hoog. Je moet dan goed
weten hoe ze breken. Gelukkig zijn we allebei surfers.” De
Schipper: “Met een jetski ben je flexibel. Je kunt snel en
overal data verzamelen die je vervolgens kunt gebruiken
voor modeleerwerk.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Student praat niet met de buren
Slechts vier procent van de Groningse studenten doet mee
aan activiteiten in de wijk. Bijna 75 procent praat niet of
nauwelijks met de buren. En meer contact is onzin, zegt 46
procent. Dat blijkt uit een peiling die de UK hield onder
honderd willekeurig gekozen studenten. “Mijn buren zijn
zo oud, ik heb ze niet echt wat te melden. Aan de ene kant
is het jammer, maar aan de ander kant maakt het me ook
niet zoveel uit”, zegt een studente in de UK. Wimar
Hemels van de Groninger Studentenbond GSb noemt de
desinteresse van studenten zorgelijk. “Er is volgens mij
een maatschappelijke onderstroom die ook bij studenten
te vinden is. Iedereen wordt individualistischer. En in teresse voor kleine problemen in de buurt is er ook niet
echt. De oorlog in Irak interesseert ons, maar of de buren
last van je hebben boeit dan weer niet.”

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Studenten runnen tankstation
Dr.ir. Kees Doevendans, universitair hoofddocent Stedenbouw bij de faculteit Bouwkunde

“We moeten dorpen niet terugbouwen naar vorige eeuwen”
Bouwkundestudenten van de TU/e krijgen niet genoeg
vakkennis over hoe te bouwen in dorpen, zegt oudTU/e-docent en stedenbouwkundige Piet Beekman in
het Eindhovens Dagblad van vrijdag 18 april. Mede
daardoor zouden dorpen steeds voller en lelijker
worden. Moet ‘dorpsbouwkunde’ een verplicht onderdeel worden in het curriculum van de Eindhovense
bouwkundeopleiding?
“Wij hebben geen vak dorpsbouwkunde als onderdeel
van het curriculum. Dat lijkt mij ook niet nodig”, zegt
Kees Doevendans, universitair hoofddocent stedenbouw
bij de faculteit Bouwkunde. “De stedenbouw heeft van
oudsher de pretentie zich zowel met de stad als het dorp
bezig te houden. ‘Stede’ in ‘stedebouw’ betekende
‘plaats’. Als studenten dat willen, kunnen ze zich bezighouden met het uitbreiden van dorpen. Dat past in het
kader van studie naar regionale verstedelijkingsprocessen. Dat gaat over steden, over dorpen, over tussengebieden en kan ook gaan over nieuwe dorpen.
We besteden veel aandacht aan het inpassen van een
nieuwe nederzetting in bestaand landschap. Wij leren
studenten om de omgeving te analyseren en te bouwen
in een regionale context.
Dat er ongelukkige uitbreidingen van dorpen plaatsvinden, ontken ik niet. Natuurlijk heeft Beekman daar
een punt. Veel mensen willen graag in een dorp wonen,
maar niet in een traditionele dorpswoning. Dan ontstaan
de zogenaamde ‘gouden randjes’ met villa’s en eengezinswoningen die niet altijd in de stijl van het dorp
passen. Dat is een kwestie van schaal en verkaveling.
Het probleem met de kritiek van Beekman is dat hij het
vraagstuk van de regionale verstedelijking toespitst op de
vormentaal van de dorpsarchitectuur en de ambachtelijke detaillering. Dat lijkt me zeker niet het grootste
vraagstuk. Elke architect met een beetje observatie- en
analytisch vermogen moet in de stijl van een dorp
kunnen bouwen. Ik denk alleen niet dat we ons moeten
richten op het terugbouwen van bestaande dorpen naar

vorige eeuwen.
Het pleidooi van Beekman gaat enigszins de kant op van
regionalisme, van ‘Heimat-stijl’. Het idee ook dat de industriële ontwikkeling met zijn fabrieken en bedrijven
het platteland verpest. In het begin van de twintigste
eeuw dacht men in kringen van Heimatschutz zelfs dat
die fabrieken er ook wel als een boerderij uit zouden
kunnen zien. Men was ook fel gekant tegen het platte
dak. Dat was ontworteling. Kleinschaligheid, ambachtelijkheid, dat past allemaal in een soort ‘retro-trend’ waar
ik niet veel in zie. Natuurlijk moet je iets maken wat past
in de omgeving, iets wat in dezelfde schaalverhouding
staat tot die omgeving. Maar het lijkt me niet nodig om
de bouwstijl van vroeger te imiteren. Misschien is er nu
wel een heel sterke trend om ‘retro’ te denken en in traditionele stijl te bouwen, kijk bijvoorbeeld maar naar
Brandevoort in
Helmond.
Onder de architecten heeft dat
niet altijd de
voorkeur, maar
de bewoners
vinden het
prachtig.
Verder is er een
tendens om
alles als ‘verrommeling’ te
zien. Dat
moeten we ook
niet overdrijven.
Het moralisme
van de keurigheid moet
niet worden verabsoluteerd.”

Foto: Bart van Overbeeke

Ad Valvas heeft een paginavullend verhaal over het tank station Shell Kriterion. Een bijzonder tankstation: het
wordt al sinds 1960 volledig gerund door studenten. Er is
weliswaar een contract met Shell, maar de studenten
zorgen voor de exploitatie. 37 zijn het er momenteel. En
die zitten niet alleen in de bediening: twee derde ervan zit
ook in commissies die meedenken over groeimogelijkheden en nieuwe ideeën. “Dat is het leuke,” zegt een van
de studenten, “je doet je werk, maar je hebt ook de tijd en
mogelijkheid om na te denken hoe dingen beter kunnen.”
Het goedlopende station, dat vlakbij een afslag van de
rondweg A10 ligt, is in 1960 opgezet door Kriterion. Deze
stichting heeft als doel studenten werk te verschaffen
zodat ze hun studie kunnen bekostigen. Naast het
Shellstation heeft Kriterion bijvoorbeeld ook nog een
bioscoop, een eetcafé en een oppascentrale.

Univers - Universiteit van Tilburg

Voorlichting schrapte in
Wikipedia
De afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen (VEB)
van de Tilburgse universiteit heeft in 2006 de univer sitaire ‘bezettingsgeschiedenis’ verwijdert van haar
Wikipedia-pagina. Zonder succes, weet Univers te
melden, want de tekst kwam snel weer terug. Het ver wijderde hoofdstukje memoreerde hoe studenten de toen malige Katholieke Hogeschool bezetten om medezeg genschap af te dwingen. Vooral dat studenten de
hogeschool omdoopte tot ‘Karl Marx universiteit’ trok de
aandacht. De aanpassing door VEB werd ontdekt door exUvT-student/Wikipedia-onderzoeker bij de Universiteit
van Maastricht Sander Spek, die de verwijderde tekst
direct terugzette. Het huidige interim-hoofd van VEB,
Alexander Osten, noemt de verwijdering een ‘ongelukkige
zaak’. “Dit is geen geschiedenis die we willen ver bloemen.” Toch kan Osten zich er wel iets voorstellen bij
de zorgen die de afdeling Voorlichting destijds had.
“Aankomend studenten-van-nu die zonder de blik van de
jaren zestig kijken, kunnen een ander beeld krijgen van de
universiteit.”

Cursor 24 april 2008
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MORSE-werkgroep opent grondstation TU/e-mobiel op Duitse

tentoonstelling

Het grondstation van de
MORSE-werkgroep is gereed.
Vanaf de locatie in Potentiaal
(het vroegere E-hoog) kunnen
de radio-amateurs de satelliet
Delfi-C3, een project van de TU
Delft, gaan volgen.

De toekomst van autotechnologieën en -ontwerpen in Nederland. Dit onderwerp staat
centraal op een tentoonstelling
in het Verkeerscentrum van het
Deutsches Museum in
München. De TU/e levert hier
een belangrijke bijdrage aan
door het demomodel van de ‘de
auto van de toekomst’ te tonen.
De aandrijving en de ophanging
zijn daarbij gevisualiseerd.
Tevens staat er het schaalmodel
van het exterieur. De tentoonstelling is een initiatief van het
Nederlandse consulaat. De
Nederlandse automotive
branche heeft een goede naam
in Duitsland. Studenten en medewerkers van Werktuigbouw-

Omdat de lancering van Delfi-C3
is uitgesteld tot 28 april, moest de
werkgroep zijn heil tijdelijk
elders zoeken. Volgens MORSElid Martin Beekhuis (zie foto)
heeft het grondstation met succes contact gelegd met diverse
andere satellieten: “We weten
dus dat het allemaal werkt, het is
alleen nog wachten op de
satellliet van Delft. We kunnen
zelfs thuis de meetgegevens van
satellieten uitlezen.”
Het grondstation bevindt zich op
de dertiende verdieping van het
Potentiaalgebouw en is een
samenwerkingsproject van de
Maxwellstichting en het dispuut
ESRAC van Elektrotechniek.
Beekhuis, een gepensioneerde
computerdeskundige, is enthousiast over het project: “Ons
grondstation is een back-up voor
het station dat in Delft staat. Als
daar iets mee mis gaat, kunnen
wij het overnemen. We kunnen
signalen van de nieuwe satelliet
ontvangen, maar we kunnen ook
zelf de satelliet aansturen. Dat
mogen we helaas niet doen
zolang het grondstation in Delft
goed werkt.”

Digitaliseren
Op het dak van het gebouw, vlak
boven de ‘control room’, staan de
antennes die de signalen verzenden en ontvangen. Beekhuis
heeft de zendontvanger en de besturing van de antennes
gebouwd. De studenten van
ESRAC hebben zich meer beziggehouden met het digitaliseren
van de binnenkomende radiosignalen. Dat lukt de amateurs
soms beter dan hun partners in
Delft. “We hebben hier een
student, Jeroen Veeken, die
software heeft ontwikkeld voor

kunde werkten van 2005 tot
2007 met de universiteiten van
Delft en Twente aan het ontwerp
van de futuristische auto. De
resultaten waren in 2007 op de
AutoRAI te zien. Het ontwerp
laat een zuinige en comfortabele
auto zien. Erwin Meinders en
Rokus van Iperen van
Werktuigbouwkunde hebben
het aandeel van de TU/e in
Duitsland verzorgd. Ook ontwerpen van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen en van
het bedrijf Modesi waren te
bezichtigen. Modesi ligt op het
TU/e-terrein, maar is een zelfstandige onderneming. De tentoonstelling loopt tot 15 mei. /

.

Nationaal record voor Joeri Verlinden
Joeri Verlinden, student Biomedische Technologie, verbeterde met het
Nederlandse team op WK kortebaan in Manchester het nationaal
record op de 4 x 100 wisselslag. Met Bastiaan Tamminga, Thijs van
Valkengoed en Robert Lijesen zwom hij een tijd van 3.31,46. Het
toernooi is van 9 tot en met 13 april gehouden. Hoewel hij nog steeds
niet zeker is van olympische kwalificatie, kijkt Verlinden tevreden
terug op het WK. “Het was mijn eerste WK en ik ging er vrij blanco in.
Ik heb dikke persoonlijke records gevestigd. Op dit moment is het voor
mij het maximaal haalbare.” De zwemmer behaalde de halve finale op
de 100 meter vlinder, maar eindigde daar als zestiende en laatste in een
tijd van 52,05. Hij viel op de 50 meter vlinder (23,83) met zijn zeventiende plaats net buiten de boot voor de halve finale.
Foto Bart van Overbeeke

het omzetten van de analoge
signalen naar nullen en enen.
Dat is zo goed gelukt dat ze zijn
programma ook gaan gebruiken
in het CAMRAS-project van de
radiosterrenwacht
in
Dwingeloo.”
De Delfi-C3 is een zogenaamde
nanosatelliet: hij meet slechts 10
x 10 x 30 cm, en wordt samen met
een aantal andere kleine satellieten in India gelanceerd. De satelliet gebruikt een nieuw type
zonnecel van Dutch Space.
Omdat er geen ruimte is voor een
accu, is hij alleen maar actief als

hij zon vangt. De Delfi-C3 wordt
door TNO gebruikt om een
nieuwe zonnesensor te testen.
Het project is vooral bedoeld om
uit te vinden of het handiger is
om een serie kleine satellieten te
bouwen dan een van normaal
formaat.
Vrijdag 25 april wordt de opening
van het grondstation gevierd.
Tijdens de borrel, vanaf 18.00,
worden de bezoekers rondgeleid
op de locatie van het grondstation, Potentiaal 13.19, waar
ook diverse andere projecten van
ESRAC te bewonderen zijn./

.

Luistervinken op campus

Op het parkeerterrein achter W-laag houden IME-directeuren
Jan van Helvoirt (l) en Ramon Solberg een paal vast met
daaraan 31 microfoons. Promovendus Rick Scholte van
Werktuigbouwkunde controleert of de constructie waterpas
staat. Het drietal was dinsdag bezig met een van de eerste
opdrachten van hun pas opgerichte bedrijf Innovative
Mechanical Engineering Technologies (IME), dat is voort-

gekomen uit de faculteit Werktuigbouwkunde. Door het
geluid te meten van een hydraulische pomp in de groene
container op de achter-grond, willen ze achterhalen waar het
lawaai weglekt en zo bijdragen aan de ontwikkeling van
stillere machines. Het beeldscherm op de voorgrond toont
het gemeten geluidsprofiel.

Internationaal Mathematica Symposium
De TU/e en de Universiteit van Maastricht houden van 20 tot en met
24 juni het negende Internationale Mathematica Symposium in
Maastricht. Mathematica is een software pakket voor numerieke en
symbolische berekeningen. Het is een ‘hoge taal’ (kort en bondig programmeren) en wordt veel gebruikt op universiteiten, onderzoeksinstituten en in de industrie. Wie voor 1 mei inschrijft, krijgt korting.
Kijk op www.ims08.org.

Advies Earth Day sprekers:
hou op met slopen
Duurzaam bouwen? Het
grootste deel van de gebouwde
omgeving van 2030 staat er al,
aldus enkele sprekers
maandag tijdens een kort
seminar op de faculteit
Bouwkunde. De druk bezochte
bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente
Eindhoven ter gelegenheid van
Earth Day 2008.
Niet slopen, maar (bestaande) intelligente oplossingen aanwenden om te kunnen blijven gebruiken wat je hebt. Dáár gaat het
om, zeggen zowel bouwfysicus
prof.dr.ir. Martin de Wit van TU/e
en
architect/sick
building
genezer Michiel Cohen van architectenbureau
Cepezed.
“Waarom bouwen we niet voor de
eeuwigheid? We weten al lang dat
functionele duurzaamheid het
meeste oplevert; met andere
woorden als er niet gesloopt hoeft
te worden”, stelt Cohen.
Voorzitter van de bijeenkomst
wethouder Erik van Merrienboer
moest vrij snel door naar zijn
volgende afspraak, hetgeen
sprekers na hem betreurden.
“Gek genoeg zijn politici altijd
net weg als het op de belangrijke
zaken aankomt”, merkte Cohen
cynisch op.
De Wit: “De politiek is de minst
betrouwbare partner die je kunt
hebben als het gaat om
duurzaam bouwen. Het is een
beter idee om vindingen aantrek-

kelijk te maken voor de commercie en de consument.”
Cohen: “Goed bouwen hoeft
geen extra geld te kosten. Alle
ontwikkelingen in de bouw
leveren juist geld op, anders
komen ze niet op de markt. Er
zijn nu manieren om te zorgen
dat je gebouwen bijna niet meer
hoeft te verwarmen door goed om
te gaan met warmte, licht en ventilatie”.
Jan Bekkering, projectleider van
Energie in Brainport, verwacht
vooral winst van energieneutraal
wonen in de toekomst en van
samenwerking tussen allerlei
partijen.
De
gemeente
Eindhoven zegt de komende vier
jaar in te gaan zetten op kwaliteit
in bouwen en wonen, klimaatbeleid en duurzaam ondernemen.
“De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een derde van
de CO2-emissies in Nederland.
Duurzaamheid moet daarom
vanaf de beginfase in alle stappen
van het bouwproces worden meegenomen. Naast het stimuleren
van bouwpartijen, zal de gemeente zelf het goede voorbeeld
geven door (nieuwe) gemeentelijke gebouwen zo duurzaam
mogelijk in te richten”, verklaart
de
SRE
Milieudienst
Eindhoven./

.
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Wereldrecord silicium zonnecel
door ultradunne lagen
Bram: “Een van de zonnecellen met aluminiumoxide die we in samenwerking
met Fraunhofer ISE uit Duitsland hebben
gemaakt, liet zelfs de beste elektrische efficiëntie ooit gemeten zien voor dit type
zonnecel. De efficiëntie was een procent
(absoluut) hoger dan het wereldrecord tot
nu toe in die klasse.” Hoe kunnen zulke
ultradunne laagjes van niet meer dan 100
nanometer, ofwel één tienduizendste
millimeter, aluminiumoxide zorgen dat je
meer rendement uit een zonnecel haalt?
“Aluminiumoxide bevat een enorme
hoeveelheid elektronen die in de stof
vastzitten”, vertelt Bram. Die elektronen
zorgen voor een sterk elektrisch veld
waardoor elektronen in het silicium bijna
niet aan het oppervlak kunnen komen.
Hierdoor ontstaat een enorm lage elektronenconcentratie aan het oppervlak van de
zonnecel. Elektriciteitsverlies aan het
oppervlak krijg je doordat een elektron en
een gat bij elkaar komen. Maar als er
maar weinig elektronen zijn, kunnen er
ook maar weinig samenkomen met
gaten. Het elektriciteitsverlies blijft
hierdoor beperkt, aldus Bram.

Zonnecellen/Ingrid Magilsen
Foto’s/Bart van Overbeeke
Hoe zorg je dat de elektrische energie die in een zonnecel
wordt opgewekt, niet direct weer verloren gaat aan de oppervlakten van de cel? Ir. Bram Hoex heeft voor zijn promotieonderzoek binnen de vakgroep Plasma & Materials
Processing van de faculteit Technische Natuurkunde, extreem
dunne laagjes bekeken, die aan de voor- en achterkant van
een silicium zonnecel worden aangebracht om licht- en
elektriciteitsverlies te voorkomen. Bij die verschillende
soorten lagen bevindt zich een veelbelovende nieuwkomer:
aluminiumoxide.

“De lading in het aluminiumoxide zorgt
ervoor dat het energieverlies aan het oppervlak zelfs met een factor tienduizend
wordt verlaagd. En dat is wat we nodig
hadden. Zelfs meer dan dat”, vertelt
Bram, “De huidige testen, die toch heel
gevoelig zijn, lijken er zelfs op te wijzen
dat we hiermee de energieverliezen aan
het oppervlak hebben uitgeschakeld.”

Licht
Die ultradunne laagjes helpen niet alleen
elektriciteitverlies, maar ook lichtverlies
verminderen. Een antireflectielaag aan de
voorkant zorgt dat er zoveel mogelijk licht
de zonnecel ingaat. Aan de achterkant is
juist een reflecterende laag nodig om het
licht dat nog niet gebruikt is, weer in de
zonnecel terug te laten kaatsen. Bram:
“Siliciumnitride, bijvoorbeeld, is een zeer
geschikte antireflectielaag die ervoor
zorgt dat de zonnecel zijn kenmerkende
blauwe kleur krijgt.”
De ultradunne laagjes op een zonnecel
worden met ‘plasmadepositie’ gemaakt.
Bram: “Een plasma is een reactief gas dat
buiten neutrale deeltjes ook elektronen
en ionen bevat. Voor een laagje siliciumnitride maken we met behulp van een
plasma silaan (SiH4) en ammoniak
(NH3) reactief en daardoor groeit er een
laag siliciumnitride (a-SiNx:H) aan op de
zonnecel.”
Een van de plasmatechnieken om een
laag te laten aangroeien op de zonnecel, is
de zogenaamde ‘expanding thermal
plasma’ (ETP) technologie die de TU/e in
1989 heeft gepatenteerd en waar OTB
Solar B.V. in Eindhoven sinds 2001 een licentie op heeft. “Het belangrijkste
voordeel van deze ETP technologie, die tegenwoordig door vele grote zonnecelproducenten wordt gebruikt, is dat deze tien
keer zo snel een laagje siliciumnitride
laat aangroeien dan andere methodes”,
vertelt Bram.

Atomaire-laagdepositie
Om een laagje aluminiumoxide op een
zonnecel te maken, wordt echter een
andere, nieuwe techniek gebruikt: de zogenaamde atomaire-laagdepositie. Het
groeiproces van de laag op de zonnecel
wordt opgesplitst in twee reacties die uit
zichzelf stoppen. Bram: “Allereerst laten
we een gas met als onderdeel aluminium

enzovoort. Die twee zogenaamde halfreactiesprocessen voeren we wel 200 tot
300 keer uit,” vertelt Bram, “Zo groeit het
aluminiumoxide heel gecontroleerd
atoomlaagje voor atoomlaagje aan.” Deze
vorm van nano engineering heeft heel
grote voordelen, maar ook een belangrijk
nadeel. Volgens Bram duurt het aangroeien van de laag tien tot twintig
minuten per zonnecel. Ter vergelijking:
een laagje siliciumnitride met de ETP
techniek groeit in zestien seconden aan.

Lonend
Waarom kan de toepassing van aluminiumoxide aangebracht met atomairelaagdepositie, ondanks de relatief lange
productietijd, toch aantrekkelijk zijn?
“Het duurt misschien langer om het
laagje te maken, maar omdat de zonnecel
die je daarmee krijgt zo goed is, maakt dat
wellicht niet zoveel uit”, vertelt Bram, “Je
wint zoveel terug door de zonnecel
efficiënter te maken.” Volgens een grove
berekening verdien je een half miljoen
euro meer per jaar voor een standaard
zonnecelproductielijn als je de zonnecel
een tiende procent efficiënter maakt.
Maak je de cel één procent efficiënter dan
win je vijf miljoen per jaar. Dat kan deze
toepassing toch lonend maken aldus
Bram.
“Ons werk wordt op dit moment opgepikt
door zonnecel- en machineleveranciers”,
vertelt Bram die tijdens zijn promotieonderzoek werd begeleid door promotor
prof. dr. ir. Richard van de Sanden en
copromotor dr. ir. Erwin Kessels. Bram:
“We zijn nu aan het kijken hoe snel we dit
op de markt kunnen hebben. Verschillende partijen zijn heel erg geïnteresseerd. Als je het wereldrecord met een
procent verbetert, gaan de ogen wel
open.”

Verificatie

(Al[CH3]3) reageren op het oppervlak. Die
reactie stopt vanzelf als het hele oppervlak gereageerd heeft. Het resulterende oppervlak is vervolgens heel ge-

voelig voor bijvoorbeeld water en oxideert
snel. Deze reactie stopt ook weer vanzelf
en het resulterende oppervlak is weer reactief met het aluminium bevattende gas,

Ir. Bram Hoex Msc. (1979, Horst) haalde in 2003 zijn masters in Applied Physics. Hij liep stage
aan de Faculty of Chemical Engineering, University of California in Santa Barbara. Eind 2003
startte hij zijn onderzoek bij de onderzoeksgroep Plasma & Materials Processing aan de fa culteit Technische Natuurkunde en werkte daarbij samen met OTB Solar B.V., een Eindhovens
bedrijf dat machines levert voor de zonnecelindustrie en daarbij onder meer gebruik maakt van
d e T U / e g e p a t e n t e e r d e E T P t e c h n o l o gi e . T i j d e n s z i j n p r o m o t i e w e r k t e h i j d r i e m a a n d e n b i j h e t
gerenommeerde zonnecelinstituut aan de University of New South Wales in Sydney. Op don derdag 8 mei verdedigt hij zijn proefschrift ‘Functional Thin Films for High Efficiency Solar
Cells’ om 16.oo uur in het Auditorium.

“Het maken van echte zonnecellen, wat
we helaas niet zelf kunnen, is essentieel
voor de acceptatie van nieuwe technologie
en dient bovendien als onafhankelijke
verificatie voor onze onderzoeksresultaten. De eerste zonnecellen met
aluminiumoxide hebben we eind vorig
jaar gemaakt samen met het zonnecelinstituut ISFH uit Duitsland”, vertelt
Bram. Hij is daarbij alleen betrokken
geweest bij het aanbrengen van de aluminiumoxidelaag. De rest werd door het
zonnecelinstituut zelf uitgevoerd. Bram:
“Ook hier waren de resultaten boven verwachting. Onze technologie heeft tijdens
de tweede zonneceltesten, die we samen
met Fraunhofer ISE hebben uitgevoerd,
zelfs geleidt tot de beste silicium
zonnecel die Fraunhofer ISE ooit
gemaakt heeft. Gelukkig was ik net op
bezoek toen dat bekend werd, zodat ik
kon meegenieten van de champagne!”
Deze hoopvolle resultaten heeft Bram
Hoex voor het eerst in december 2007
mondeling kunnen presenteren op een
zonnecelconferentie in Japan. “Inmiddels
komen bedrijven en instituten naar ons
toe als bijen op de honing. De aandacht is
enorm”, vertelt Bram, “Afgelopen vrijdag
gaf ik een presentatie voor een bedrijf en
het publiek moest af en toe zelfs lachen
uit ongeloof. De resultaten waren te
opzienbarend.” De zaken zijn inmiddels
in een stroomversnelling geraakt. Bram
komt net terug uit de Verenigde Staten en
heeft zijn koffers weer gepakt om naar
Azië te vliegen. Bram: “Het is een leuke
en behoorlijk spannende tijd zo voor mijn
promotie.”/

.
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Een laboratorium ter grootte van een creditcard
Een laboratorium ter grootte van een
creditcard. Dat is het uiteindelijke doel
van prof. Jaap den Toonder en zijn collega’s. Geïnspireerd door pantoffeldiertjes gebruiken ze rijen minuscule
omgekrulde flapjes, niet groter dan de
dikte van een haar, om vloeistoffen te
mengen in microkanaaltjes.
Met het blote oog is het niet te zien, maar
videobeelden gemaakt met een microscoop tonen iets wat er uitziet als een
plastic ringband, zoals studenten die
gebruiken om verslagen mee in te
binden. De ringband op de video opent en
sluit zich met regelmatige tussenpozen.
We kijken naar een rij kunstmatige trilhaartjes, aangestuurd met een elektrisch
signaal.
De vinding haalde de cover van het tijdschrift Lab on a Chip. En dat is ook letterlijk wat deeltijdhoogleraar werktuigbouwkunde Den Toonder voor ogen
heeft: een microlaboratorium dat
gebruikt moet worden voor diagnostische
toepassingen. De professor, die vier
dagen per week werkt voor Philips
Research, vertelt: “We willen het mogelijk
maken om snel bloed, speeksel, of urine
te analyseren. Bijvoorbeeld om te kijken
of iemand een infectieziekte heeft, of voor
onderzoek naar kanker. Die analyses
worden nu uitgevoerd in grote ziekenhuislaboratoria. Wij willen een
handzamer, sneller en goedkoper
systeem maken dat hetzelfde kan doen.”

Creditcard
De kern van dat systeem past op een glasplaatje zo groot als een creditcard. De te
onderzoeken vloeistof wordt door een
netwerk van microkanaaltjes en -kamertjes op het glasplaatje gestuurd. Den
Toonder: “Het is voor diagnostiek heel
belangrijk dat we vloeistoffen kunnen
mengen, om zo chemische reacties
mogelijk te maken. Het probleem is
echter dat dit in microsystemen heel
moeilijk gaat. In grotere systemen, zoals
een kopje thee, gebruik je turbulentie om
te mengen: je maakt wervels van allerlei
afmetingen en draairichtingen.
Microkanaaltjes zijn eigenlijk te klein om
turbulentie op te wekken. In theorie kan
het wel, maar dan moet je de vloeistof
met vele tientallen kilometers per uur
door de kanaaltjes persen, zodat je het

Jaap den Toonder met op de voorgrond een module
van het microlaboratorium.
Foto: Bart van Overbeeke

systeem opblaast.” Op microschaal is de
vloeistof gewoon te stroperig om turbulente stroming mogelijk te maken.
De uitdaging is dus om in zulke kleine
systemen met speciale trucs toch wervels
van verschillende afmetingen op te
wekken, wat een voorwaarde is om vloeistoffen te mengen. Den Toonder en zijn
collega’s hebben zich hierbij laten inspireren door het eencellige pantoffeldiertje,
dat aan de buitenkant bekleed is met een
paar duizend zogenaamde trilhaartjes, of
cilia. Deze bewegen op zo’n manier heen
en weer dat het diertje zich bijzonder vlug
door het water kan voortbewegen. Den
Toonder: “Sommige van die beestjes
zwemmen wel tien keer hun lichaamslengte per seconde. In verhouding is dat
tien keer zo snel als zwemkampioen
Pieter van den Hoogenband. Dat mechanisme werkt dus heel goed.”

gebruiken elektrische velden om de trilhaartjes in beweging te brengen: “Het
zijn een soort flapjes van honderd micrometer lang, twintig breed, en één
micrometer dik. Ze bestaan uit twee
laagjes: een polymeer en een dunner
laagje metaal dat dienst doet als elektrode. Ze zijn vastgezet op een glasplaatje, waarin ook een laagje geleidend
materiaal zit. Dat is de andere elektrode.
Als we nu een elektrische spanning
zetten over de beide elektrodes, dan wordt
het flapje richting het glasplaatje getrokken. In de ruststand is het flapje omgekruld, en het ontrolt zich onder invloed
van het elektrische veld.”
De onderzoekers zetten het elektrische
veld twintig keer per seconde aan en uit,
waardoor de flapjes zich in hetzelfde
ritme strekken en weer oprollen. Daarbij
brengen ze de vloeistof in beweging.
Door rijen van deze kunstmatige trilhaartjes op een slimme manier in de
microkanaaltjes te plaatsen, kunnen ze
wervels veroorzaken die vloeistoffen doen
mengen. De onderzoekers hebben hun
glasplaatjes onder de microscoop gelegd
en met gekleurde vloeistoffen gekeken of
het mengen goed lukte.
“Het bleek heel goed te werken, zelfs
beter dan we hadden gedacht,” zegt Den
Toonder enthousiast. “We dachten dat we
de vloeistof door verschillende segmenten zouden moeten leiden, die elk rijen

flapjes met verschillende oriëntaties
moesten bevatten. Het bleek echter dat
we automatisch zowel grote als kleine
wervels maakten, zelfs al binnen één
segment van een millimeter. Daarmee
hebben we het meest efficiënte mengmechanisme op microschaal gebouwd
dat tot dusver bekend is.”

Op een bijeenkomst van het Habitat Platform
ontmoette Robbert Jobse, student
Technologie & Beleid, een onderzoekster van
de universiteit in Trujillo.
Die stad is met bijna een miljoen inwoners de
derde stad van Peru. ‘’Ik wilde graag in ZuidAmerika onderzoek doen naar stedelijke ont wikkeling en de invloed op de infra structuur’’, vertelt Jobse, ‘’en dat bleek daar
te kunnen.’’ Trujillo groeit namelijk nog
steeds. Nieuwkomers vanuit de Andes en het
Amazonegebied komen naar de kuststad,
waar wel werk voor ze is. Ze claimen er een
stukje land, waar ze met platen van riet
razendsnel een woning bouwen. Jobse
onderzocht hoe het in de nieuwe wijken was
gesteld met de infrastructuur. Hij sprak met
de deelgemeenten en de nutsbedrijven. Ook
ging hij de wijken in en enquêteerde de
bewoners over water, sanitair, elektriciteit,
telecommunicatie en afval.
‘’Ik had verwacht dat door de snelle groei de
omstandigheden in de nieuwe wijken in de
eerste jaren heel slecht zouden zijn. Maar
een aantal dingen blijkt best aardig geregeld.
Zo wordt water op verschillende manieren
geleverd, bijvoorbeeld door grote tanks van
de gemeente of het waterbedrijf die het bij de
bewoners bezorgen. De bewoners halen dan
met emmers een voorraadje.
Ook stroom gaat heel snel, er wordt ergens
een kabel afgetapt en mensen hebben
elektriciteit.’’ Dankzij het droge klimaat
hebben de nieuwkomers nauwelijks last van

ongedierte in huis. Ook de organisatie van de
wijk was beter dan Jobse had verwacht. ‘’Er
ontstaan snel buurtcomités, die namens de
bewoners contact hebben met de overheid en
de nutsbedrijven. Het prettige van Trujillo is
dat de bewoners niet worden weggejaagd. De
provinciale overheid heeft een goede
planning. De mensen kunnen daardoor ook
snel met de bouw van een echt huis
beginnen. Binnen een paar jaar staat er een
wijk vol leemhuizen.’’
Het grootste probleem in de wijken is het
sanitair en afval. Waterleiding en riolering
aanleggen duurt snel een jaar of tien, en het
afval wordt vaak niet afgehaald. Aan de rand
van de wijk ontstaan smerige veldjes, die
zowel als vuilnisberg en als openbaar toilet
dienstdoen. ‘’Daar kan nog het nodige
verbeteren’’, aldus Jobse. Zijn aanbevelingen
heeft hij in een Spaanstalig rapport naar alle
instanties gestuurd, die hij voor zijn
onderzoek bezocht heeft.

Kleiner
Volgens Den Toonder zouden ze de trilhaartjes nog tien keer zo klein kunnen
maken. “Technisch gezien is dat geen
probleem. Het systeem wordt dan alleen
moeilijker zichtbaar te maken onder de
microscoop, vandaar dat we ervoor
gekozen hebben om het bij dit formaat te
houden. In de uiteindelijke toepassing
zullen waarschijnlijk kleinere flapjes
gebruikt worden.”
De onderzoekers gaan nu proberen de
flapjes magnetisch aan te sturen in plaats
van elektrisch. Dat zou de chip een stuk
goedkoper maken, omdat je de flapjes
dan aan kunt sturen met een externe
magneet. Het onderzoek hieraan doet
Den Toonder samen met collega’s uit heel
Europa, in het Europese project Artic.
Voor het zover is, moeten nog wel wat
problemen opgelost worden. “Magnetisme werkt relatief slechter naarmate je
dingen kleiner maakt, dat is wel een groot
nadeel voor zulke kleine systemen. Maar
we zijn al aardig op weg.”/

.

Flapjes
Den Toonder is er met zijn collega’s van
de TU/e en Philips Research in geslaagd
om kunstmatige trilhaartjes te maken die
klein genoeg zijn om in microkanaaltjes
te worden geplaatst. De onderzoekers

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman
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Een tweede leve
Hergebruik W-ha
Foto’s/Ector Hoog
Architect en TU/e-alumnus Joost Ec
hal in volle glorie. Dat betekent dat
op verantwoorde wijze wordt ingep
daklandschap, het maatsysteem en
houden. De geraamde bouwkoste
van 38 naar ruwwe

“Het is toch eigenlijk een heel leuk
gebouw.” Begin april roemt architect Joost
Ector het vakmanschap en de ingenieuze
oplossingen waar eind jaren vijftig de
W-hal mee van de grond kwam. Ector koos
voor hergebruik in volle glorie: “ Niet een
hakken over de sloot compromis, geen
minimalistische benadering”.
Het was geen gemakkelijke klus om de
mogelijkheden van hergebruik van de Whal te onderzoeken, zoals Ector Hoogstad
Architecten is opgedragen. Combineer de
wensen van de TU/e maar eens met de
voorwaarden die de gemeente opstelde. De
lichte draagconstructie, het kenmerkende
daklandschap, de transparante omhulling
en het knooppunt van loopbruggen
moesten wat de gemeente betreft,
behouden blijven. De faculteit Wiskunde
& Informatica moet er een plaats in
krijgen, evenals alle bibliotheekvoorzieningen en het gebouw moet ruimte laten
voor de te ontwikkelen ‘groene loper’, als
het aan de TU/e ligt.
Maar deze week is hij dan gepresenteerd,
het schetsontwerp voor het tweede leven
van de W-hal.
Het frisse aanzicht dat de W-hal krijgt, zou
figuurlijk overschaduwd kunnen worden
door de meest in het oog springende verandering: het bovenhuis om de faculteit
Wiskunde & Informatica te huisvesten.
Letterlijk is er geen sprake van overschaduwen; het is een blok van 50 bij 50
meter met een hoogte van zeven verdiepingen. Daarmee steekt ze niet uit boven
de ‘hoogbouw-as’ gevormd door E-hoog,
Hoofdgebouw en Vertigo. Het bovenhuis
beslaat maar 16 van de 72 vlakken die zo
kenmerkend zijn voor de dakconstructie.
Die compactheid maakt dat het oorspronkelijke dak zoveel mogelijk ongemoeid
blijft en de lichtinval door dit dak zo min
mogelijk verstoord raakt.
Het hoogteverschil tussen de hoge en lage

dakdelen blijft daglicht alle kans geven om
binnen te komen. “Hoogwaardig isolatieglas met grote zonwerende waarde zal
eindelijk de eeuwig gesloten luxaflex uit
het jaar 1962 verdrijven”, belooft TU/ealumnus Ector.
Op de eerste verdieping komen de meest
openbare functies van het gebouw. De
ingang voor de bibliotheek, de entree tot
de bovenbouw voor Wiskunde &
Informatica, de balies van het Notebook
Service Center en de ICT-helpdesk bijvoorbeeld. Alles te bereiken via de behouden loopbruggen. De architect meent
dat het gebouw zal gaan functioneren als
een echte ontmoetingsplek die goed toegankelijk is en waar veel te beleven valt.
Alle fietsers die daar op af komen kunnen
hun vehikel mogelijk kwijt in een nieuwe
stalling waar ruimte voor kan komen
wanneer de kruipruimte onder de
bestaande vloer wordt uitgediept. Plek
genoeg voor alle campusgebruikers,
volgens Ector.
Een deel van de begane grond zal eruit
komen te zien als een overdekte markthal.
Het is het deel dat overlapt met de geplande groene loper, de strook van gras en
bomen die van de Dommel strak naar het
oosten loopt over het hele terrein.
Het dak blijft hierboven bestaan, maar de
wanden verdwijnen. Op de hoeken aan de
zuidzijde komen twee paviljoens die er
voor zorgen dat het gebouw zijn oorspronkelijke silhouet bewaart en dat het
‘marktplein’ wordt ervaren als een uitholling van de hal. “Hier kunnen evenementen worden georganiseerd, een caféterras kan er van worden gemaakt.
Kortom; er komt een type buitenruimte
dat op de campus nog niet bestaat.” De
trap naar binnen is te gebruiken als
tribune.
Verder zal de begane grond -met wandenplaats bieden aan vier instructielokalen,

een restaurant, kantoren van de
universiteitsbibliotheek en veel groepswerkplekken. Welke bestemming de
paviljoens krijgen die als hoekpunten van
de overdekte markthal dienen, is op dit

moment nog niet duidelijk. De optie
techniekruimte bleek toch niet zo handig
te zijn.
Het meest indrukwekkend in het interieur

Lastige klussen zijn
Het opknappen van de W-hal wordt een
lastige en dus dure klus. Zo moet de kelder verdieping van de W-hal opnieuw van
heipalen worden voorzien. En hoe ga je
bouwen in een hal wanneer het dak behouden
moet blijven? Wil je een grote kraan ge bruiken dan moet het dak in ieder geval voor
de helft aan de kant. Geen eenvoudig karwei
want het gaat om totaal viereneenhalve ki lometer lengte aan dakranddetails. Van de 72
dakvlakken liggen er 36 laag. Het lijkt de ar chitecten niet alleen van isolerende waarde,
maar ook van grote schoonheid wanneer dit
groene daken worden. Maar gras is zwaar.
Het zou de maximale belasting overstijgen.
Oplossing: een gedeelte van het huidige
beton vervangen door staal. Mogelijk, maar
lastig.

Herman Rikhof, projectleider Masterplan
Campus 2020, legt uit dat indertijd, najaar
2006, 190 miljoen euro begroot werd voor het
totale plan dat bestaat uit vier projecten.
Project 1 omvat de Centrale Studie voorziening (CSV) in de W-hal, waar de
nieuwe bibliotheek een belangrijk deel van
uitmaakt, en de nieuwbouw voor W&I, plus
wat aanvullende werkzaamheden. Het
grondig renoveren van de W-hal brengt de
totale bouwkosten voor dit project op ruwweg
60 miljoen euro. Voor het oorspronkelijke
plan dat Ector vorig jaar mei presenteerde,
was 38 miljoen geschat.
Afgelopen najaar heeft College van Bestuur
het budget al verhoogd om twee redenen.
Rikhof: “Het oorspronkelijke budget ging uit
van een doorsnee universiteitsgebouw. Maar
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en voor de W-hal
l/Norbine Schalij
gstad Architecten
ctor kiest voor hergebruik van de Wde W-hal niet wordt gesloopt, maar
past in de nieuwbouwplannen. Het
n het loopbruggenstelsel blijven ben zijn inmiddels wel fors gestegen
eg 60 miljoen euro.

Plattegrond eerste verdieping

verdiepingen de onderwijsruimten te
maken. De bodem van het centrale atrium
van het gebouw komt daar bovenop te
liggen. Hier ervaar je dus nog maar een
hoogte van zes verdiepingen. Lastig uit te
leggen: wordt straks in werkelijkheid ook
een gevoelskwestie...”

dieper. Er zal een nieuw souterrain komen
waar het grootste deel van de collectie van
de bibliotheek geplaatst kan worden. De
boeken komen in lage kasten. Dat is mooi
voor de overzichtelijkheid maar betekent
wel dat er heel veel kasten moet komen.
Evenzoveel ruimte is er in het souterrain
voor individuele studieplekken. /

.

Niet alleen hoger, de W-hal wordt ook

Wytze Patijn warm pleitbezorger voor behoud W-hal

lijkt het atrium. Als een hol hart verbindt
de vierkante centrale ruimte alle verdiepingen met elkaar. Roltrappen wijzen de
weg naar de zeven verdiepingen Wiskunde
& Informatica.

De architect spreekt van een gebouw met
dubbele bodem: “We proberen er voor te
zorgen dat het gebouw minder hoog
aanvoelt dan de zeven lagen die het telt.
Dat doen we door op de onderste van die

n vaak dure klussen
inmiddels hebben we besloten om van project
1 toch een bijzonder gebouw te maken. Vooral
de CSV moet het visitekaartje worden van de
universiteit. Verder is restauratie van deze in gewikkelde constructie even iets anders dan
platgooien en nieuwbouw maken. In 2006
hadden we het over ‘reïncarnatie’, nu kiezen
we voor ‘transformatie’ en hergebruik. Dat
maakt het bouwen ook nog eens duurder.”
Met dit nieuwe plan voor hergebruik van de
W-hal meent architect Joost Ector veel krediet
op te bouwen bij de gemeente. “De gemeente
kan inzien dat er geen monumentenstatus
nodig is om de TU/e voorzichtig met haar
erfgoed om te laten gaan. Het nieuwe plan is
een gebaar van goede wil. Hergebruik is
constructief én fysisch een groot probleem,

het kost meer tijd, energie en geld, maar we
tonen onze bereidheid mee te werken. Er
komt nu een gebouw dat de eisen van het toe komstige gebruik combineert met de
oorspronkelijke kwaliteiten.” Inmiddels heeft
de gemeente besloten om de monumenten status niet toe te kennen.
De Stichting Wederopbouw Erfgoed die in
2006 het voorstel indiende om aan onder
meer de W-hal de monumentenstatus toe te
kennen, was bij het ter perse gaan van dit
nummer van Cursor nog niet in staat om een
eerste reactie te geven op het nieuwe
ontwerp van Ector.

Wytze Patijn, voormalig Rijksbouwmeester
en nu decaan van de Delftse faculteit
Bouwkunde, riep het ti jdens het debat over
sloop versus behoud, eind oktober vorig jaar
al: “De W-hal kan dé hit van de TU/e worden.
Dit is een heel dynamisch gebouw. Het leent
zich uitstekend voor allerlei culturele
bestemmingen.” Halverwege de jaren

negentig was Patijn supervisor van het
eerste Masterplan Huisvesting TU/e. Tijdens
het debat in oktober maakte hij zich sterk
voor behoud van de W-hal. Het debat was
georganiseerd door actiecomité Whypod.
Hun standpunt was: tegen onbeargumen teerde sloop en vóór openbaarheid van het
proces.
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Mensen
Promoties
Ir. B. Hoex verdedigt op donderdag 8
mei zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Functional Thin Films for HighEfficiency Solar Cells’. Hoex promoveert
aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotor is prof.dr.ir. M.C.M.
van de Sanden.
Dipl.Eng. A. Beric verdedigt op donderdag 8 mei zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Video Post Processing
Architectures’. Beric promoveert aan de
faculteit Elektrotechniek. De promotoren
zijn prof.dr.ir. G. de Haan en prof.dr.ir.
J.L. van Meerbergen.

Ingenieursvereniging KIVI NIRIA een
bedrijfsbezoek aan Flowserve in EttenLeur. Flowserve is een internationaal
toonaangevende producent van centrifugaalpompen voor alle toepassingen in de
olie- en gas-industrie en de petrochemie.
Naast pompen is Flowserve ook gespecialiseerd in mechanische as-afdichtingen,
afsluiters en regelkleppen.
Vertrek: 11.00 uur vanaf station
Eindhoven. Vervoer van station EttenLeur naar Flowserve wordt verzorgd. Wil
je mee? Wat moet je doen? Schrijf je
vóór 7 mei in via ykns-eindhoven@
kiviniria.nl. Kosten: Gratis. Locatie:
Flowserve Etten-Leur, Parallelweg 6.
Datum: 14 mei 2008, 12.30 tot 17.00
uur. Meer info: www.kiviniria.nl/yk.

Diversen
MATUE de Marketeer
MarketeerCongres 2008

Studentenleven
Young KIVI NIRIA Students
Bedrijfsbezoek
Woensdag 14 mei organiseert het studentenbestuur van de Nederlandse

Op donderdag 8 mei zal in het
Auditorium het MarketeerCongres 2008
van de Marketing Associatie TU
Eindhoven, MATUE de Marketeer, in het
teken staan van het thema ‘Community
Marketing: Team up with your
Customers’.
Community marketing kan worden
gezien als die activiteiten en processen

waarbij men producten en services
creëert, communiceert, aanlevert en uitwisselt die waarde hebben voor de community. Het MarketeerCongres 2008 zal
zich op drie pijlers focussen, te weten:
‘brand communities’, ‘community driven
innovation’ en ‘community development’.
Tijdens het congres zullen sprekers aan
het woord komen van o.a. Coca-Cola,
Hewlett Packard, Cass Business School
(Londen) en TNO. Verder zullen er
workshops worden verzorgd door o.a.
Accenture, Capgemini en de gemeente
Zoetermeer (Second Life). Dagvoorzitter
is Jeroen van de Wiel, specialist op het
gebied van virtual communities en zoekmachinemarketing.
Voor meer informatie over het thema,
programma en om in te schrijven: kijk
op www.marketeercongres.nl.

Vacatures
Bedrijfsjurist (m/v) (V1906), TU/e
Innovation Lab (0,8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4284,00 euro).
PhD Student ‘Modeling of Biomolecule
Substrate Topograph’ (V35.399), Process

Technology, Department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).
Technicus optische transmissietechnieken (V36.341), ECO, faculteit
Elektrotechniek (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2441,00 t/m 3352,00 euro).
Secretaresse Bureau Onderzoek (1,0 fte)
(V39.450), Bureau onderzoek, faculteit
Technologie Management (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1714,00 t/m 2383,00 euro).
Assistant Professor (UD) in Information
Systems (V39.451), Information Systems
Group, Department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4868,00 euro).
Post-Doc Model-Based Biofeedback
Training (V51.042), Signal Processing
Systems, Department of Industrial
Design (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO

Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2252,00 t/m 3554,00 euro).
Senior medewerker Planning and
Control (V84.016), Dienst Financiële en
Economische Zaken (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3709,00 t/m 4761,00 euro).
Controller (V84.017), dienst Financiële
en Economische Zaken (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3060,00 t/m 4190,00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertenties)

MAX MOET NOG VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl
'Bruut geweld, in welke
vorm dan ook, zal nooit
het verlangen naar
vrijheid en waardigheid
kunnen onderdrukken.'
Zijne Heiligheid
de Dalai Lama

Tibet heeft uw
hulp nodig

HELP VANDAAG NOG
Van de 6 miljoen Tibetanen zijn honderdduizenden om het leven gekomen als gevolg van de Chinese bezetting; door
marteling, honger en executies. Meer dan 6.000 kloosters zijn verwoest, inclusief de onvervangbare kostbaarheden
uit de Tibetaanse cultuur en erfenis. Tibetanen worden stelselmatig gevangen genomen en gemarteld alleen voor het
geweldloos uiten van hun overtuiging.
Naarmate het publieke bewustzijn en de verontwaardiging over de Chinese onderdrukking toenemen, groeit de
wereldwijde steun voor het Tibetaanse volk. Om de Europese regeringen en de Chinese overheid onder druk te
blijven zetten, zijn de Tibetanen van ons afhankelijk. Steun International Campaign for Tibet en vraag meer informatie
aan via www.savetibet.org of bel met (020) 330 8265, Giro 4223
International Campaign for Tibet, Vijzelstraat 77, 1017 HG Amsterdam
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How to survive in a space box?
From the outside the
space boxes look slightly
like a real spaceship,
only this one looks built
from playfully stacked
building containers.
These 84 living units,
half of them with a view
of the Dommel, are the
only student rooms on
the TU/e campus. They
are rented by Vestide
mostly to international
students.
Owner Woningcorporatie
Woonbedrijf plans to add
another 93 of the furnished
units this summer. These
new space boxes will also
be stacked in two blocks of
three storeys high in the
grass between the Corona
building and the bicycle
road next to the Dommel in
the neighborhood of the
existing boxes. What is it
like to live in a space box?
On a Monday evening extra
chairs are put round the
table of Firat Gelbal, a
Master student of Business
Information Systems from
Turkey. He has invited
about seventeen people in
his space box for a Dutch
‘stamppot’ party. “How
many people fit into a space
box? Hopefully we break
the record this evening”, he
jokes. Two Dutch friends
will do the cooking and let
the international students
try typical Dutch winter
food. “Last month we got
together for a sushi party”,
says Önder Uzun, one of
Firat’s neighbors.” These

gatherings of the space box
students are fairly rare.
Most of the time the
students eat alone. “The
small kitchen is reasonably
well-stocked, but cooking
for more than four people
is awkward”, Önder explains.

Red and green
Gosia Perz, doing her
Master’s
in
Human
Technology
Interaction
and coming from Poland,
thinks it really cool to live
in a space box: “You have
your own bathroom and
kitchen and you don’t have
to clean after one another.”
She points out a striking
feature of the furnished
units. The carpet and the
chairs come in five colors
of which green and red are
the most popular. Master
student Melike Bozkaya
from Istanbul, who has
been attributed the dark
blue version, would prefer
the more lively green
chairs too.
“In the beginning I felt
quite isolated here, but
that’s better now, because I
have got to know more
people. Although I like
living alone, the campus
can be very quiet especially
when the TU/e is closed.
Sometimes it is boring that
you don’t see much of the
city here, but it is nearby”,
she adds. Still, Melike
misses a shared living
room where you can meet
and get together.” This
remark is heartily con-

Firat Gelbal (on the right). Photo: Bart van Overbeeke

firmed by the other people
present. They sum up: “a
shared living room with if
possible a television set, a
pool table, play station,
game
computer,
swimming pool and, why
not, a Jacuzzi.”

Dommel
What are the best boxes to
live in? “You can best live
downstairs if you don’t like
climbing stairs, but you
have
more
privacy,
meaning fewer people
looking in, if you live on

top”, explains Derya Sever,
a Master student of
Operations Management
and Logistics from Ankara.
She is glad with her red furniture, but she doesn’t like
her view of the parking lot.
“The view of the Dommel
is better.” She also likes the
small platform in her room
by the window and the
round table: “The rooms
are nice and comfortable.”
The open metal floors on
the outside of the boxes are
“functional, but they don’t
keep you dry when it

Campaign on IT Security awareness
This week all TU/e
students and employees
will receive a
questionnaire on IT
Security awareness in
their e-mailboxes. The
results will serve as a
basis for a campaign on
this subject.
Erik te Nijenhuis, working
for ICT Services of the
TU/e, sums up several weaknesses in the awareness
of IT security: people lose
information, because they
make insufficient backups. Moreover they leave a
PC or laptop unattended
without logging out or
locking the door. Other
problems are insufficient
password protection or
outdated virus protection.
Cursor
asked
some
students how securityaware they are?
“I have never lost information on my computer,
but I should make backups more often,” says Ari
Kusyanti, a Master student
of Information Security
Technology. “I never leave
my computer unattended
in the ICTheek. But at this
very moment I realise I

have left my computer
logged in in my room
where a friend of mine is
staying. I trust this friend,
but now I am considering
going back to log out,” she
says, laughing. “I think it is
a good thing there is this reminder on the wallpaper of
my notebook how to ‘Keep
it safe’. And I see people in
the ICTheek using a big
lock to prevent their laptop
from being stolen. I think
that is a good thing too.”
Rob van Wijk, a Master
student of Computer
Science,
thinks
the
campaign is a useful initiative, but doubts whether
it will have a lasting effect.
He gives some examples of
unsafe situations he has experienced. Rob:” Yesterday
I asked somebody to enter
his password for me.
Instead of typing it, he
yelled it across the room
with other people present.”
Rob says that in his study
association, when people
forget to log out, the
background
of
their
desktop is replaced with an
embarrassing picture to
serve as a kind of lessonfor-the-future. Rob had his

rains”, according to Gosia,
“and you shouldn’t drop
your keys. The other night I
saw someone with a flash
light looking for his keys
under the units on the
ground floor. He found
them eventually.”
But those are small
drawbacks, thinks Gosia.
“When
something
is
broken, you can ring
Vestide and they send
someone to fix it within two
days and it is quiet enough
to study here”, adds Derya.

Peer-to-peer
Antony Veneros, a Master
student
of
OML,
Technology Management,
and Arya Adriansyah, who
studies Computer Science
and Engineering, both say
they use a peer-to-peer
network regularly, which
they don’t think is safe.
Antony: “I use another
computer for this, to
protect my laptop.” They
also admit that they don’t

change their passwords as
often as they should. “You
know you should do that,
but in practice you don’t
want to remember new
passwords every time. It
would be nice if I had a safe
tool for easier management of passwords”,
says Arya. /

.

More on IT Security:
http:/security.tue.nl

.

No listed-building
status for W-hal
The W-hal will not be a
listed building. This was
decided by the Eindhoven
town council on Tuesday
22 April.

laptop stolen about one
year ago: “The most recent
back-up I had, was over
three years old. I lost pretty
much everything I had
done in that time.”

“Although you can hear
loud noise from your
neighbors and the cabins
can become quite hot in
summer.” In the meantime
plates with hodgepodge
made by Thijs are passed
on. There is ‘vlaflip’ as a
dessert followed by many
cakes brought by the visitors. “Just like home,
when everybody brings a
lot of food”, sighs Arya
Adriansyah, a Master
student
of
Computer
Science and Engineering
from Indonesia./

The municipality and the
TU/e Executive Board have
seen eye to eye in a new
proposal for the reconstruction of the W-hal, explains Herman Rikhof,
project leader of the Master
Plan
Campus
2020.
Architect
and
TU/e
alumnus Joost Ector is responsible for the new
design. In May 2007 Ector
also presented a design,
with the full demolition of
the W-hal as the point of departure.
Wednesday the municipality and the TU/e issued
a press report relating to
their joint investigation,
which had to result in ‘a
transformation of the Whal’. For four months both
parties have collaborated
closely
with
Ector
Hoogstad Architecten architectural firm on a new
design. The starting point
for the draft of this

proposal was to retain
concrete elements of the
almost fifty-year-old W-hal.
At the same time it had to
become a contemporary facility, in keeping with the
international ambition of
the university and the municipality.
“On Tuesday afternoon it
was decided to adopt the
proposal that is on the table
now”, says project leader
Herman Rikhof. “This
means that we can get
started on the plans made
by Joost Ector. Certain adjustments will need to be
made due to financial limitations.” According to
Rikhof now is not the time
yet to apply for planning
permission. “We are still in
a kind of draft stage.” At
this point Rikhof does not
wish to make any statements. The construction
costs will amount to
roughly 60 million Euros.
/

.
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De ‘aluminium editie’ van Kolonisten:
steeds verder naar het randje van belachelijk

Het ‘Kolonistenteam’, met (vlnr) Richard Jordan, Robert Kerkhofs, Mark Nievelstein, medewerker Rob van
den Berg, Jasper Simons, Gerrit Naus. Studenten Jeroen van de Heijning en Jorn Hamer staan niet op de foto.

Robert Kerkhofs plonst zonder aarzeling
een kaartje van zijn spel in een glas bier.
En inderdaad: er gebeurt niets. Dit kaartje
is, net als de gehele ‘aluminium editie’
van Kolonisten van Catan, bierbestendig.
Daarvoor was wel een speciaal soort
plastic nodig, en dat vonden de bouwers
van het spel uiteindelijk in Zwitserland.
Ze konden nergens anders het juiste
plastic vinden. Plastic dat ze ook met een
laserprinter konden bedrukken natuurlijk met allemaal eigen, nieuwe
afbeeldingen.
Het is een typisch voorbeeld uit een
project dat kartrekker Kerkhofs, achteraf,
omschrijft als ‘een idee dat steeds verder
evolueerde naar het randje van het belachelijke’. Bijna achtduizend onderdelen
tellen de tien exemplaren van het spel die
de zeven Wtb-studenten en een TU/ewerknemer samen maakten - grotendeels
eigenhandig. En dat alles met een
precisiemarge van een tiende millimeter.
Dat het zo zeer uit de hand zou lopen,
kon het oud-bestuur van Simon Stevin
niet vermoeden. De groep was in oktober
2003 op hun vaste ‘weekendje weg’. Ze
speelden Kolonisten van Catan en ergerden zich aan het feit dat het spel bij de
geringste beroering al ondersteboven lag.
Kaartjes door elkaar, huisjes verplaatst of
om, en een paar spetters bier kon het
kartonnen spel ook al niet hebben. De
conclusie van de werktuigbouwers: dit
spel is slecht ‘geëngineerd’. Dat kunnen
we beter.
Dat kunnen we beter op zo’n beetje alle
punten, vond het gezelschap na een
tweede kritische beschouwing, enkele
maanden later. Waar ze tijdens het
weekendje weg alleen nog de bodemplaat
en de bijbehorende ‘landtegels’ wilden
vervangen, werd nu maar meteen het hele
spel op de schop genomen. Een jaar lang
werd er gedacht en ontworpen. Niet
omdat de studenten zulke fanatieke
spelers van het spel waren. “We zijn
vooral heel fanatieke werktuigbouwers.
Op een gegeven moment komt de perfectionist boven, en dan ga je dingen belache-

Kolonisten van Catan/Ivo Jongsma
Nee, te koop is-ie niet, en hij komt ook niet in de winkel.
Daarvoor is deze ‘special edition’ van het bordspel
Kolonisten van Catan véél te duur, benadrukt masterstudent
Werktuigbouwkunde (Wtb) Robert Kerkhofs. Alleen de rode
en de blauwe dobbelsteen zijn ‘off the shelf’, alle andere onderdelen in de vijftien kilo zware koffertjes zijn ‘custom
made’. Vier jaar werk zit in de tien exemplaren, die vorige
week woensdag werden gepresenteerd. En dat alles omdat
een groepje Wtb-studenten zich ergerde aan het feit dat de
kartonnen tegeltjes van het spel niet goed bleven liggen.
lijk goed uitvoeren”, vertelt Kerkhofs.
Dus was een bodemplaat van aluminium
niet mooi genoeg - die moest ook nog
geanodiseerd worden (voorzien van een
harde, glimmend aluminiumoxide
beschermlaag, red.). Een bedrijf is
Maasbracht wilde dit wel doen in ruil voor
een exemplaar van het uiteindelijke spel.
De huisjes en andere speelstukken
gingen ook het anodiseerbad in, nadat het
team een proef met spuitverven had afgekeurd. Omdat het Maasbrachtse bedrijf
niet in kleur kon anodiseren ging de hele
collectie - zelf gemaakte - speelstukjes
uiteindelijk naar China. In
dat land werden ook de
duizend pinnetjes

Beelden van het CNC-freesproces van het speelbord en de landtegels.

gemaakt die de huisjes op hun plaats
houden.
Zelfs de originele handleiding (“een
papieren vodje”, aldus Kerkhofs) kreeg
een revisie, zowel qua lay-out als qua
inhoud. In de koffers prijkt nu een
hardback handleiding, met glossy papier
en mooie illustraties. Met herschreven
instructies. De oude handleiding bevatte
namelijk onvolkomenheden. Middels
fora op internet wisten ze die eruit te
filteren, wat leidde tot een handleiding
die wél foutloos is, stellen de leden van
het Kolonistenteam.
Een ‘onbetaalbaar’
aantal uren

spendeerde het achttal aan apparaten als
draaibanken, freesmachines, zetmachines, knipbanken van de faculteit
Werktuigbouwkunde, die alle ruimte
bood voor het initiatief van het oudSimonbestuur. Verder zijn ze zo’n zeshonderd euro per spel kwijt aan materiële
kosten. Gelukkig voor hen kreeg professor Maarten Steinbuch eind 2006
lucht van de onderneming. Die was er
meteen zo enthousiast over dat hij zo’n
4300 euro steun regelde - in ruil voor een
exemplaar van het spel. “Prachtig vakmanschap”, zo betitelde Steinbuch het
werk, bij de presentatie van afgelopen
week. “Deze kwaliteit is ook waarom
bedrijven zo graag met onze faculteit
samenwerken.”
Dat extra exemplaar voor de professor dat in een vitrine in W-hoog komt te staan
- kostte overigens wel weer wat maandjes
meer. De negen exemplaren van het spel
waren namelijk eind 2006 - op de
koffertjes na - klaar. Dus moest het hele
productieproces nog een keer over. En
ook het maken van de koffertjes had nog
wat voeten in de aarde. Het schuim werd
bijvoorbeeld gesneden door een bedrijf in
Waalre. Kerkhofs: “Dat kun je niet zelf.
Die mooie rondingen moet je met watersnijden doen.”
“We hebben er heel veel van geleerd”,
stelt hij lachend. “Vooral over wat er allemaal fout kan gaan tijdens een project.
We hadden in het begin helemaal geen
verstand van hoe je iets produceert. En
dus een slecht beeld hoe lang het zou
gaan duren en wat het zou gaan kosten.”
De totaalprijs - manuren meegerekend is ook nu nog onbekend. “Dat wil je niet
uitrekenen, daar word je doodongelukkig
van.” De kans dat deze speciale editie ooit
in serie uitkomt, lijkt hem dan ook nihil er is in ieder geval nooit contact geweest
met 999, de fabrikant van ‘Kolonisten’.
Een collectors item dus? Lachend: “Een
erfstuk.”/

.

Foto’s boven en midden: Rien Meulman
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Koninginnedag in Eindhoven

Stichting Virus houdt zaterdag 26
april het mini-festival ViRi in het
Temporary Art Center aan de
Vonderweg 1 in Eindhoven. Het
duurt van 20.30 tot 02.00 uur. De
programmering berust op de pijlers
beeldende kunst, muziek, theater,
film, dans en literatuur. Jaarlijks
houdt de stichting drie á vier van
zulke avonden. De stichting wil met
ViRi kunst en cultuur verspreiden
onder een jong publiek. Op het
festival treden verschillende
artiesten op, waaronder paal danseres Wencke Smits. Kay
Weijtens exposeert zijn ‘vrolijke’
schilderijen, de Chinese band
Monokino speelt elektronische
popliedjes en Fred Fresh is een
Franse akoestische ‘one-man-punk
band’. YouEcho brengt electroakoestiche muziek en gebruikt daar
beelden en dans bij. Kaartjes
worden aan de deur verkocht en
kosten zes euro. Zie voor meer
informatie www.viri.virus.nl.

Overzicht van feestelijkheden in de stad
Wat valt er te beleven in de
lichtstad tijdens onze nationale feestdag? Een overzicht
van de feestelijkheden in
Eindhoven rond Koninginnedag
2008.

Catharinaplein
In Eindhoven beginnen de festiviteiten traditiegetrouw al in de
vroege avond van de 29e april.
Op het Catharinaplein barst het
feest zelfs al om vier uur
‘s middags los. Dan start daar
het Royal Dance Event op een
podium dat tegen de Catharinakerk geplaatst zal worden om
zoveel mogelijk ruimte te bieden
aan de bezoekers. Het programma belooft een ‘megagrote lasershow’ en ‘flame-jets’ met vuurballen van acht meter hoog.
Dinsdag de hele avond, en
woensdag vanaf 12.00 uur.

Rust ‘08
Te midden van het geweld van
het Royal Dance Event wordt
door kunstenaarscollectief
Adapter straattheater en experimentele elektronische muziek
gemaakt, in een poging een
muzikale oase te creëren.
Dinsdag 29 en woensdag 30
april.

Kerkstraat
Op Koninginnedag vanaf 13.00
uur: een collectie DJ’s, met
onder meer Lady Aïda (al
zesmaal op Lowlands).

Dommelstraat
Op dinsdag in Effenaar: het
Koninginnenacht Festival met
Techno, Rock en Indie. In combinatie met een concert van
reggae-goden Beef kost de
toegang vijftien euro, anders
negen euro.
Op Koninginnedag is er een uitgebreid programma op het
Effenaar Parkterras, vanaf 13.00
uur. Slotact is DJ Robert
Armani.

gevuld zullen zijn. Op één van
de podia verzorgt Zodiak
Commune acid, techno en acidtechno, inclusief spectaculaire
lasershows en vuurslingeracts.
Op een ander podium levert
Metatron goa, progressive en
psytrance. Het optreden staat in
het teken van de ‘vijfde dimensie’ Cubecahedron. 3D string
art, fluor painting en vuurshows
ontbreken uiteraard niet. Ten
slotte een nieuwe act op het
Lichtplein: Acid Anonymous en
Telepatik DeKay. Tekno, acid en
breakcore voor de echte liefhebbers.

Queensday Festival op
woensdag. Maar liefst drie
podia, die vanaf het middaguur

Parkeergarage ’t Eindje
PACT festival met voornamelijk
techno. Op Koninginnedag.

Stratumseind
Openluchtdiscotheek te midden
van 56 kroegen in het uitgaanscentrum van Eindhoven. Trok
vorig jaar 180.000 feestgangers!
Dinsdag en woensdag, van
feesthits in de middag en vroege
avond, tot club later op de avond.

Stratumsedijk
Voor de liefhebbers:
GayQueensDay op
Koninginnedag. Straatfeest met
live muziek, een modeshow, een
travestieshow en een linedansact van dansgroep
Angelique uit Valkenswaard.

Stadhuisplein
Clausplein
Een multiculturele manifestatie
op woensdag georganiseerd
door stichting De Kleurrijke
Stad. Swingende muziek en
Indonesische en Colombiaanse
gerechten. Vanaf 12.00 uur
treden diverse artiesten op, afgewisseld met sets van DJ Solo.

Markt
Lichtplein

70’s en 80’s.
Woensdag gaan we nog verder
terug in de tijd: Funtain speelt
vanaf 13.00 uur nummers uit de
sixties. Daarna Willem
Verstraaten, bekend van ‘So You
Wanna Be a Popstar’. Extra
aandacht voor de elfkoppige
feestband XSQME van TU/estudievoorlichter Marjan van
Ganzenwinkel. Zij treden op
vanaf 17.00 uur.

Op de 29e treedt de
Eindhovense band ‘Eighty Eight’
op (21.00 uur). Ze brengen soul,
rock, funk en nederpop uit de

Grote namen op dinsdagavond
(o.a. Ferry Corsten om 18.00
uur) en woensdag vanaf 14.00
(onder meer Johan Gielen, DJ
Jean)

Stationsplein
Op dinsdag om 19.00 uur begint
op het Stationsplein de zogenaamde Extrema Royal House
met artiesten als Johan Bogers,
Gregor Salto en Sidney Samson.
De dag erna is het vanaf 15.00
uur feest, van Boy Born tot Rene
Amesz.

/Lezing over
‘knipselroman’

Beeldend kunstenaar Paul Bogaers
geeft donderdag 24 april van 20.00
uur tot 21.30 uur een lezing over
zijn werk in Galerie Pennings,
Geldropseweg 61B in Eindhoven.
De Tilburger werkte veertien jaar
aan zijn roman Onderlangs. Het bij zondere is dat hij dit geheel heeft
gemaakt met knippen en plakken
van tekstfragmenten uit bestaande
boeken. De kunstenaar vertelde
eind maart over zijn creatie in het
tv-programma De wereld draait
door. Wil je de lezing bijwonen,
stuur dan een mail naar
info@galeriepennings.com.
De entree is vijf euro.

Wilhelminaplein
Traditioneel oranjefeest met op
woensdag de jaarlijkse rommelmarkt. Op koninginnenacht
spelen coverband Betty Blue en
The J-Stars (ska met humor).
Woensdag ook muziek.
Klokgebouw Strijp-S
Groots commercieel evenement
tijdens koninginnenacht:
‘Clockwrks - the orange issue’.
Met 25 artiesten tot 6.00. Wel 45
euro aan de deur. /

.

Voor meer informatie: zie
www.oranjedegekste.nl

Quadrivium vult Auditorium met muziek
Zo’n 140 zangers en andere muzikanten vulden zaterdag 19
april het Auditorium met
muziek tijdens het muzikale
evenement SQratch. Het
Eindhovens Studenten Muziek
Gezelschap (ESMG)
Quadrivium tekende voor de
organisatie. De deelnemers
bestonden deels uit
Quadriviumleden, maar ook
koorleden uit de regio, studenten en anderen met muzikale
aspiraties sloten zich aan. Ze
studeerden overdag de stukken
in en lieten deze ’s avonds
tijdens het concert horen. Cees
Wouters dirigeerde de muziekuitvoering. In het voorprogramma speelden het Eindhovense
blokfluitensemble Sambuca en
Flûte à Bec uit Best. Vervolgens
zong het koor onder begeleiding
van het orkest het Requiem en
Magnificat van John Rutter.

/Nieuwe editie
van ViRi

Volgens de organisatie heeft
Rutter muziek geschreven ‘die
tussen de mooie klanken van de
klassieke stukken en vrolijke
noten van de musicals een
prachtige middenweg heeft
gevonden’. Het evenement trok
zo’n 75 bezoekers. Barbara van
Leeuwen, secretaris van ESMG
Quadrivium, kijkt tevreden op

/Drie dansen in
één

Tijdens de Dans Connected Tournee
2008 vertonen enkele amateurdansers van de Amateur
Danswerkplaatsen Brabant zondag
27 april hun kunsten met drie dans stukken in één voorstelling. De
locatie is Plaza Futura en de voor stelling begint om 20.30 uur.
DansWerkPlaats Helmond vertolkt
‘Annie or how to dance alone’, CKE
DansWerkPlaats uit Eindhoven
brengt ‘Tourist information’ en
DansWerkPlaats de Muzerije toont
‘One day’. Kaarten kosten negen
euro en zijn te reserveren bij Plaza
Futura via 040 - 2946848 .

/Misfits en
Heideroosjes

het evenement terug: “Alles is
prima verlopen en we kregen
een staande ovatie. We hadden
wel op wat meer deelnemers
gehoopt, maar het was een
goede en leuke groep om mee te
werken.”
Foto’s: Rien Meulman

Horrorpunkband The Misfits en
rockformatie de Heideroosjes
treden vrijdag 2 mei om 20.00 uur
op in de Effenaar. The Misfits is
meer dan dertig jaar geleden op gericht en zou bands als Green Day,
Metallica, Pantera, Slayer en
Slipknot met hun muziek hebben
geïnspireerd. De vier Limburgse
bandleden die de Heideroosjes
vormen, richtten hun band in 1989
op. Ze zijn bekend van nummers als
‘Klapvee’, ‘Time is ticking away’ en
‘Sjonnie & Anita’. Kaarten kosten
18,50 euro en zijn verkrijgbaar via
de bekende voorverkoopadressen.
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Studievereniging Bouwkunde
wordt vierde in finale
KOers, de studievereniging van Bouwkunde, is
vierde geworden in de
finale van een bouwwedstrijd, die 18 en 19 april in
Oosterhout is gehouden.
Uit zestien inzendingen
koos de jury begin dit jaar
zes finalisten. De deelnemers uit België en
Nederland moesten een
brug ontwerpen. Bouwbedrijf Martens schreef de
wedstrijd uit vanwege het
125-jarig bestaan. Het vierkoppige team van KOers
gebruikte een brug in
Cambridge als inspiratiebron. Bij de selectie ging
het vooral om het ontwerp,
in de finale testte de jury de

bruggen op draagkracht.
Het team Het gras aan de
overkant van de TU Delft
slaagde daar het beste in.
Hun brug hield 16.800
kilogram.
La
Broche
Carrée met oud-HTS’ers
uit Dordrecht werd tweede
(12.100 kilogram). Het
Ar(chi)team van de KULeuven behaalde met een
draagkracht van 2.600
kilogram de derde plaats.

P-architectuur schiet wortel

problemen met de uitvoering. We hebben met
buizen gewerkt en die
zaten niet allemaal even
goed vast. We hebben tot de
allerlaatste minuut door
staan ploeteren. De brug
stond, maar tegen het
geweld van het beton dat de
prijswinnaars gebruikten,
konden we niet op. Al met
al vond ik het wel een fantastisch evenement.”/

.

Ploeteren
De brug van KOers hield
800 kilogram. Volgens
Geert Brouwers van het
TU/e-team
was
het
bouwen ‘moeilijker dan
verwacht’. “We hadden wat

Thorlogo ingebed voor Potentiaal

Bouw een troon van
wilgentakken, met een
zitvlak op minimaal
anderhalve meter
hoogte. Dat was de
opdracht waaraan zo’n
250 eerstejaars
Bouwkunde afgelopen
week werkten in het
kader van de jaarlijkse
‘P-spektakel’-workshop.
De drie beste tronen zijn
afgelopen donderdag
geplaatst aan de
Dommel, om daar wortel
te schieten.
Uiteraard moesten de
tronen - ‘staatsiezetels voor
een vorst’ - architectonisch
en constructief goed in
elkaar zitten. Doel van de
workshop was om de eerstejaars Bouwkunde op
een praktische en leerzame
manier kennis te laten
maken met het bouwen
met levende materialen.
Dinsdag begon de workshop met het maken van
individuele
ontwerpen.
Woensdag gingen de studenten per vijf- of zestal
werken aan groepsontwerpen om die op donderdag
om te zetten in bouwsels
van wilgentak. De beste
groep werd beloond met
een eetbon van honderd
euro. De bon ging naar een
troon
gemaakt
van
meerdere bogen, bijeengebonden in drie voeten.

Bovendien kregen de drie
beste tronen een plek aan
de vijvertjes bij de
Dommel,
tussen
het
Auditorium en Vertigo.
‘Groeiende architectuur’,
noemt mede-organisator
Karmen de Maaré het.
Want de tronen zullen echt
gaan groeien, verwacht ze.

“De onderzijde van de
takken staat naar beneden,
daar hebben de studenten
rekening mee gehouden.
We hebben ze dertig
centimeter in de grond
gezet. Negentig procent
kans dat de tronen nu echt
wortel gaan schieten.”/
Foto: Bart van Overbeeke

Iers feestje in Walhalla

Als je voor de ingang van het
Potentiaal staat, lijkt het
alsof er kriskras rode tegels
zijn neergelegd. Van bovenaf
is pas beter te zien wat het
moet voorstellen; het logo
van studievereniging Thor
van Elektrotechniek. Dit is
vrijdag 11 april ingelegd
vanwege het lustrum. Thor is
eind 2007 vijftig jaar ge -

worden, maar de stenen
konden nog niet eerder
worden gelegd. Anton de
Koning van de lustrumcom missie: “We hebben een fo tobewerkingsprogramma ge bruikt waarbij we het
originele logo hebben toe gepast. We hebben er een
patroon van klinkers
overheen gelegd en hiermee

vervolgens bepaald welke
klinkers gekleurd moesten
worden. De studenten
hebben onlangs voor
Potentiaal aangekruist
welke stenen rood moeten
worden De kleur van de
klinkers is in overleg met
Dienst Huisvesting uit gekozen.”
Foto:Bart van Overbeeke

Het Guinnessbier en de Irish
Coffee vloeiden rijkelijk tijdens
de Ierse avond van studie vereniging Thor van
Elektrotechniek op donderdag
17 april. De studenten hielden
deze thema-avond in hun
stamkroeg Walhalla in
Potentiaal. Voor de gele genheid hingen er Ierse
vlaggen en klavertjes vier en
stond er een pot met goud bij
een regenboog. De Ierse
muziek maakte het geheel af.
Thor blijft in de Britse sferen, want voor 6
mei staat er een whisky proefavond op het

programma.
Foto:Bart van Overbeeke

En hoe is het in Buenos Aires?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Wat kan de tijd soms toch
snel gaan… Ik zit inmiddels alweer meer dan
twee maanden in Buenos
Aires, en heb ook al zo’n
zes weken college gevolgd

en de nodige tripjes
achter de rug. Hoewel
Buenos Aires zelf eigenlijk maar een vieze en
vooral drukke stad is, is
het hier wel echt ontzettend gaaf. Ik kom mijn
tijd meer dan prima door!
Ben zelfs al een beetje
gewend aan het
Argentijnse leven. Ik kijk
niet meer op van
kinderen die geld
proberen te verdienen in
de metro en ben ook al
een beetje verslaafd
geraakt aan Dulce de
Leche en Alfajores.
Maar goed, daarvoor ben
ik natuurlijk niet hier. Ik
zit in Argentinië om mijn
buitenlands semester te
doen aan de privé univer-

siteit ITBA. Het gebouw
zelf is best mooi, maar als
je eenmaal binnen bent
doet het toch af en toe
denken aan het Paviljoen,
alleen hebben ze hier
airco’s die meer geluid
maken dan de docenten.
Dat maakt het dan soms
ook behoorlijk lastig om
de docenten te volgen.
Maar of dat nou aan de
airco’s ligt of aan mijn bekwaamheid in Spaans...
Verder is het ook bijzonder (en relaxed) dat de
meeste colleges hier ’s
avonds zijn om de
werkende studenten tegemoet te komen. Ik volg
hier bijvoorbeeld
Formación para
Emprendedores, nog
twee andere vakken,

seminariums en natuurlijk Spaans. Ik vermaak
me hier ontzettend goed
tussen al dat Spaans. Al
praat ik toch ook nog erg
veel Nederlands, want ik
zit hier namelijk met nog
drie TU/e’rs. Desondanks
hebben we hier ondertussen allemaal al een
mooie groep internationale vrienden
gecreëerd.
En bovendien zit ik nu
wel gewoon in ZuidAmerika! En die kans
gebruik ik zeker om te
reizen. Het weer is hier
super, zo’n 30 graden en
verder is Argentinië echt
heel mooi. Zo ben ik naar
Patagonië geweest voor
een tocht in de bergen,

heb een flinke wandeling
op een gletsjer gedaan,
heb het einde van de
wereld gezien in Ushuaia,
lekker op het strand
gelegen in Mar del Plata
en zo kan ik nog wel even
doorgaan! En zo zal er

ook nog veel volgen!

Rob Bertens, student
Bedrijfskunde

.
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Studentenslag niet verpest door incident
Een heel fust bier, een
diepvries met bitterballen en een friteuse
met vet werd donderdag
uitgereikt aan dispuut
Baldr van ESC. Deze prijs
hoorde bij de eerste
plaats van Studentenslag, een open zeskamp
voor teams. Het werd
georganiseerd door
Demos (dispuut Axipr)
vanwege het negende
lustrum van de vereniging. Een moedwillige
vernieling kon de pret
niet drukken.
Het grasveld voor het
Auditorium deed dienst als
slagveld. Teams van vijf
personen moesten onder
andere door een bierkrattendoolhof, over een
steile zeephelling en langs
een parcours met een helm
op het hoofd die vastgekit
zat aan een vijfhoekig
plateau. Op dat plateau
stonden gevulde waterglazen en de bedoeling was
om zoveel mogelijk water
over te brengen.
Het doolhof was gebouwd
met 3600 lege bierkratjes
naar ontwerp van medeorganisator Thijs Schenkelaars. “Sommige deelnemers kostte het bijna
twee minuten om er
doorheen te komen, terwijl
ook iemand in 19 seconden

weer buiten stond.” Toen
het team Ragnarok van
SSRE ongevraagd en voortijdig begon met slopen, is
ze van het terrein gestuurd.

“Onsportieve actie”, reageert Schenkelaars. Het
winnende team zat net in
de doolhof toen deze
vernield werd. Teamleider

Floris Jansen: “Dat was
jammer want we zetten
net een heel goede tijd
neer. Ik vind het sneue
jongens van Ragnarok
omdat
ze
weinig
respect opbrengen voor
de organisatoren van
dit evenement. Voor
ons persoonlijk had het
geen invloed, we zijn
toch eerste geworden.”
De diepvries met toebehoren is afgeleverd
in het dispuuthuis in de
Tramstraat.
De organisatie spreekt
van een zeer geslaagde
dag waarbij de doolhofvernieling niet teveel
aandacht moet krijgen.
“Het is een incident”,
zegt Jolet van Erum.
“Of Ragnarok volgende
keer weer mee mag
doen? Daar zullen we
eens goed over nadenken.”
Van de dertien deelnemende teams deelden Dispuut Quare en
de Federatie Eindhovense Disputen de
tweede plaats. Voor hen
geen bitterballen maar
onnoemelijke eer. Een
stuk of veertig toeschouwers kwamen op het
tapeiland en de muziek af,
waarvan
de
meesten
bleven hangen tot de bar
om half acht sloot./

.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks
aan een aantal willekeurige studenten op de campus. Deze
week een analyse van Li’Ao Wang (tweedejaars student
Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde) en van
Beerd Gieteling en Emiel Rog (beiden vierdejaars student
Bouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar.
Aan het bed, de spiegel en de
frutseltjes op het bureau is
duidelijk te zien dat we hier
met een vrouw te maken
hebben, daarover zijn de drie
studenten het eens. Li’Ao
ontdekt een aantal pennen
waar het logo van Van der
Waals op staat; ze studeert
dus Natuurkunde en ze is
actief bij studievereniging
Van der Waals. Ze heeft ook
veel bierglazen. Dat zou er
op kunnen wijzen dat ze bor reltender is. In dat geval is ze
ook derdejaars student, of
ouder. Li’Ao vermoedt dat ze
op dit moment tussen de
Bachelor en de Masterfase in
zit. Lezen is een grote hobby
van deze natuurkunde studente, dat is aan de closeup foto goed te zien. Ze leest
met name veel fantasy
boeken. Ze heeft verder niet

echt uitgesproken hobby’s;
ze houdt behalve lezen vast
ook nog wel van uitgaan. Het
is echt een kamer voor
iemand die altijd wat bier in
huis heeft, maar verder ligt
er niet zoveel in de koelkast;
misschien wat broodbeleg,
maar geen gezonde dingen.
En vrouwen hebben uiteraard
standaard chocolade in huis.
Beerd en Emiel stellen direct
vast dat ze geen studente
Bouwkunde kan zijn, omdat
van maquettes op deze
kamer elk spoor ontbreekt.
Later komen ze hier op terug,
omdat ze op het bureau een
doosje van Corus zien liggen.
Dat is een aanwijzing dat ze
Werktuigbouwkunde of
Bouwkunde studeert. In dat
geval kiezen ze toch voor
Bouwkunde. Misschien

richting management en ste denbouw, dat zou de afwe zigheid van maquettes ver klaren. Ook Beerd en Emiel
gokken er op dat ze derde jaar student is. Het ziet er uit
alsof ze al behoorlijk
gesetteld is. Gezien de hoe veelheid leesboeken die te
zien zijn op de close-up foto
is het niet erg schokkend dat
ook Beerd en Emiel de con clusie trekken dat deze dame
wel van lezen houdt. Ze
vinden het lastig te zeggen
wat verder nog tot haar
hobby’s behoort; er zijn in
ieder geval geen sport spullen te ontdekken op de
foto’s. Ze lijkt hen een type
dat mosselen, vis, witte wijn
en toastjes in huis heeft. Tot
slot valt hen nog op dat het
Ikea-gehalte van de kamer
redelijk laag is.

Symposium
over transport
Studievereniging W.S.V.
Simon Stevin van
Werktuigbouwkunde
houdt 21 mei het symposium ‘Moving Forward,
innovations in transport
technology’. Dit is van
8.30 tot 17.00 uur te doen
in Aristo Accommodaties
Eindhoven aan de Vestdijk
30. De aandacht gaat uit
naar bedrijven die
transport mogelijk maken,
met de nadruk op typische
werktuigbouwkundige
toepassingen. Voor meer
informatie, zie
www.simonstevin.tue.nl/
symposium.

Gebouw in een
etmaal
Veertien teams met bouwkundestudenten van de
TU/e en één team van de
Technische Universiteit
Delft hebben 22 en 23
april een etmaal aan een
opdracht gewerkt bij
Leidsche Rijn Centrum.
De studenten moesten een
ontwerp maken voor een
monumentale boerderij
die verbonden wordt met
nieuwbouw. De kans
bestaat dat de gemeente
Utrecht de ontwerpen
betrekt bij de planvorming. De wedstrijdresultaten zijn te zien in
een expositie in het
Vertigo gebouw van 22
mei tot 5 juni.

Suze Verbruggen is
derdejaars student
Technische Natuurkunde
en dit jaar Commissaris
Koerier van het bestuur
van Van der Waals. Verder
is ze lid van de borrelcom missie en voorzitter van
damesdispuut Curieus. Ze
leest veel fantasy en
science fiction boeken en
doet aan duiken en
zwemmen. Ze heeft veel
bier- en borrelglazen
(waaronder een F.O.R.T.glas gewonnen van de bor relcommissie van Japie
tijdens de jaarlijkse knik kerwedstrijd), maar ze
drinkt zelf geen alcohol. In
haar koelkast vinden we
dan ook geen bier of witte
wijn, maar wel frisdrank,
vruchtensap, yoghurt en
ontbijt.

Internationaal
Semester
Terwijl de ene helft van
mijn jaargenoten al ver spreid over de aardbol zit,
is de andere helft samen
met mij druk bezig zaken
te regelen als woonruimte,
tickets en alle andere
voorbereidingen. Over vier
maanden is het namelijk
voor ons tijd geworden om
‘ons persoonlijk te
ontwikkelen’ zoals men
dat zo mooi zegt. Feitelijk
niet anders dan een half
jaar feesten in een vreemd
land om zo ‘culturele en
natuurlijke’ ervaringen op
te doen.
Zelf zal ik het paviljoen
inruilen voor een univer siteit in het zonnige en
bruisende Barcelona:
sounds like a good deal to
me! Genieten van het
middellandse zeeklimaat,
slenteren over de ramblas
en vooral regelmatig a la
Playa vamos’sen.
Keerzijde van het verhaal?
Zien te overleven met zeer
gebrekkig Spaans in een
stad waar men liever
Catalaans spreekt.
Oftewel tentamens in een
taal die je amper spreekt,
colleges die niet te volgen
zijn en kroegen waar je
niet met de muziek mee
kan zingen.
Tot dusver een geweldig
vooruitzicht, totdat
afgelopen week de kran tenkoppen meldden dat er
een groot watertekort te
verwachten is in
Barcelona. Er komt zelfs
een boete te staan van 30
euro op het wassen van je
auto en je zwembad vullen
kan zelfs tot 3000 euro
kosten! Als klap op de
vuurpijl komt er wellicht
een restrictie in de vorm
van een beperkt aantal
uren drinkwatervoor ziening per dag! Even
lijken mijn initiële plannen
overhoop te worden
gegooid en lijk ik me
voornamelijk te gaan
ontwikkelen op het gebied
van uitdroging. De
oplossing is echter van zelfsprekend. Ik zal me
neer moeten leggen bij het
feit dat ik nóg vaker terug
moet vallen op de zin:
“Dos cervesas por favor!”.
Maak je dus maar geen
zorgen over mij, ik red me
wel….
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie:

Joep Huiskamp / 51 / stafmedewerker
College van Bestuur
Wanneer:
twee jaar geleden of zo
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom:
“Het is een foto van een 3D-tafereel van
vagevuur en hel, gemaakt in een kerk in Velas, São
Jorge op de Azoren. Een zwaar katholiek plaatje. Het
refereert natuurlijk aan een oude traditie, het denken
over een hiernamaals.
Mooi vind ik de figuur middenboven die als een soort
raket (Maria ten Hemelopneming) wordt afgeschoten, en bewust door mij van de rest is afgesneden.
Links van die Engel der Gerechtigheid een engeltje
dat een pleidooi houdt voor de mensen beneden,
maar die zijn natuurlijk verloren. Rechts een
bewaarengel die ook nog wat probeert. Het is
volkskunst
van
zo’n
honderd jaar oud. Kijk
maar naar dat knullige
vuur dat meer op gras
lijkt. Eén van de mooie
facetten van de Azoren is
dat de folklore zich daar
anders heeft voortgezet
dan op het vasteland.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Hemlock!”, antwoordde een Britse
schrijver in het boekenprogramma van
Adriaan van Dis op de vraag wat hij
wilde drinken. Van Dis zat er een beetje
mee: het duurde even voor hij het
begreep en hij had het niet bij de hand.
Hemlock is het kruid waarmee, in een
sterke oplossing, de gifbeker van
Socrates gevuld was. In het Nederlands
heet het spul waterscheerling en het
groeit langs slootkanten.
Er is nooit gebrek geweest aan
middelen om ter dood veroordeelden
aan hun eind te helpen. Via onthoofden,
radbraken, ophangen, vierendelen en

levend koken of verbranden is men
gekomen tot technische snufjes als de
elektrische stoel en het automatisch injecteren van gif. De Atheners waren eigenlijk heel beschaafd.
In onze beschaafde tijd is er discussie
over de vraag hoe lang het duurt voor je
dood bent en hoe het met de pijn
gesteld is. Bij het doodmartelen is dat
niet zo’n moeilijke vraag, maar wel bijvoorbeeld bij het onthoofden. De
guillotine was ontworpen om het
onthoofden ‘cleaner’ te maken; met een
zwaard wou de beul er wel eens neffen
hakken. Tijdens de Franse revolutie is
het apparaat natuurlijk vreselijk misbruikt. Ook hier was de vraag of je
meteen dood was als je kop in de mand

lag. Een edelman schijnt eens beloofd te
hebben dat hij met zijn losse kop zou
proberen te knipogen. Daar zijn bij
mijn weten geen waarnemingen van
geregistreerd.
Wie voorstander is van de doodstraf,
zou bereid moeten zijn om die straf ook
te voltrekken, niet perse met een
zwaard of een honkbalknuppel, maar
wel door het overhalen van een hendel
of het drukken op een knop. Maar, ook
voorstanders van de doodstraf werken
aan de uitvoering niet graag mee. Zo
was bij vuurpelotons altijd één geweer
met losse flodders geladen, zodat iedereen het idee kon hebben dat hij niet
meegedaan had.
Bij doodstraf door injectie worden ook

allerlei mechanieken aangewend om de
operatie zo anoniem mogelijk te
maken. Dit gaat dan blijkbaar gepaard
met tamelijk langdurig gemartel en
getob. Ik begrijp daar niets van. Bij een
bypassoperatie voel je het eerste prikje
al niet en na een paar ogenblikken kun
je pijnloos worden geradbraakt of gevierendeeld - dat is ook ongeveer wat er
dan met je gebeurt.
Doe mij maar een glaasje hemlock.

