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Bouw nieuwe W-hal wegens asbest uitgesteld
medewerkers van de TU/e
hebben gelopen. “Onze indruk is
dat de meeste mensen korte tijd
in de kruipruimte zijn geweest”,
aldus Van Dam. Volgens hem
zijn alle medewerkers op de
hoogte gesteld en zijn ook alle
betrokken instanties ingelicht.
Het CvB gaat ook uitzoeken wie
verantwoordelijk is voor de gang
van zaken en kijkt of er juridische
gevolgen zijn.
De W-hal is voorlopig afgesloten
en alle bouwactiviteiten zijn
gestaakt. Naar verwachting zal de
start van de renovatie zeker twee
tot drie maanden worden uitgesteld. Ook de feestelijke aftrap
door het CvB, die gisteren was
gepland,
werd
afgelast.
“Natuurlijk vinden we het uitstel
van de startceremonie spijtig,
maar we wilden geen enkel risico
-hoe klein ook- lopen met de
gezondheid van de bezoekers”,
aldus
universiteitssecretaris
Harry Roumen.
De renovatie van de W-hal is het
eerste project in het kader van
Campus 2020. Met nieuwbouw
en renovatie moet het universiteitsterrein een nieuw gezicht
krijgen. In de W-hal worden
straks onder meer de faculteit
Wiskunde & Informatica en de
universiteitsbibliotheek ondergebracht. Vooruitlopend op de
bouw is een studie naar
potentiële
windhinder
uitgevoerd door de faculteit Bouwkunde. (FvO/TJ)/

De verbouwing van de W-hal
wordt naar verwachting enkele
maanden uitgesteld.
Aanleiding is de recente
vondst van kankerverwekkende asbestvezels op de vloer van
de kruipruimte van de W-hal.
Ongeveer zeventien tot achttien werknemers van bouwbedrijven en twee of drie medewerkers van de TU/e zijn in de
kruipruimte geweest. Zij zijn
op de hoogte gesteld.
Onderzocht wordt welke
gezondheidsrisico’s ze
hebben gelopen.
De asbestvezels zijn aangetroffen tijdens een bodemonderzoek
dat standaard wordt uitgevoerd
bij bouwprojecten. De vondst is
opvallend omdat in maart de
asbestsanering was afgerond en
het gebouw na diverse inspecties
asbestvrij was verklaard. In een
reactie laat Van der Heijden BV,
verantwoordelijk voor de asbestsanering, weten niet te begrijpen
hoe de asbestvondst mogelijk is,
tien weken na de sanering. “De
betreffende vloer van de kruipruimte was onderdeel van de
sanering en de vrijgavemetingen
zijn gedaan door het onafhankelijke laboratorium Search. Dit is
voor ons onbegrijpelijk.”
CvB-woordvoerder Peter van
Dam laat weten dat het bodemonderzoek dat plaatsvond na de
sanering aanleiding gaf om aanvullende metingen te doen. “Er
zijn twee mogelijkheden: er zijn
toch asbestvezels achtergebleven
na de sanering, of de vezels zijn
vrijgekomen bij daaropvolgende
werkzaamheden. Dat gaan we nu

.

uitzoeken.” Het CvB stelt een
onderzoek in naar de hoeveelheid en verspreiding van het

asbest. Ook wordt gekeken welke
gezondheidsrisico’s het personeel van de bouwbedrijven en

Lees meer over het windhinderonderzoek rond de W-hal op pagina 3.
Foto: Bart van Overbeeke

Tech United derde
keer op rij onderuit
in WK-finale

Tech United is donderdag 24
juni voor de derde keer op rij
onderuit gegaan in de WKfinale RoboCup. Het robotvoetbalteam van de TU/e verloor in
Singapore in de laatste seconde
met 4-5 van het Chinese team
Water. De teleurstelling bij Tech
United was enorm.
De weg naar het wereldkampioen schap leek geplaveid voor
Tech United, dat eerder dit jaar
al Europees kampioen werd.
Het Eindhovense robotteam
blonk uit door het scorend
vermogen en de snelle passes.
In de poules won het TU/e-team
alle negen wedstrijden. Met veel
machtsvertoon werden op het
toernooi 91 doelpunten
gemaakt en slechts 17 tegentreffers geïncasseerd.
In de finale kreeg Tech United
echter serieuze tegenstand. In
de eerste helft troffen de Eindhovense robots met hun precisieschoten drie keer het vijandige doel, maar ook de Chinese
robots van Water scoorden drie
keer. Na rust scoorden beide
ploegen nog een keer en bleef
de stand tot het einde van de
wedstrijd in evenwicht. Coach
Roel Merry: “De Chinezen
scoorden in de laatste minuut
vanaf de zijlijn een prachtig
doelpunt. Nu zijn we voor de
derde keer op rij tweede geworden. Natuurlijk is dat teleurstellend. We gingen met ons
team van twintig mensen en vijf
robots naar Singapore met de
WK-titel als doel. Nu hebben we
weer zilver. Volgend jaar krijgen
we opnieuw een kans op de
wereldtitel.” (CvK/FvO)

De ‘juiste mensen’ bespreken toekomst TU/e
Zo’n veertig medewerkers en
studenten discussieerden
maandag 28 juni in Kennispoort over de houtskoolschets
van ‘Strategie TU/e 2020’.
Collegelid mr. Jo van Ham, voorzitter van de Regiegroep die de
schets opstelde, was opgelucht
over de positieve sfeer.
De
deelnemers
bepaalden
maandag zelf de onderwerpen
waarover gediscussieerd zou
worden. Ook mocht men zelf
weten bij welk groepje men wilde
aanschuiven. Volgens de inleidster van Twijnstra Gudde was
het een zogeheten ‘open spacebijeenkomst’ en waren de
mensen die aanwezig waren,
daarmee ook de juiste mensen. Jo
van Ham was bang dat er gediscussieerd zou worden vanuit een
soort anti-houding, maar dat
bleek ongegrond. Zowel de
studenten als medewerkers
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waren meer dan bereid tot het
aandragen van onderwerpen en
er werd enthousiast en levendig
over gediscussieerd.
Vanzelfsprekend
kwam
de
overgang naar een volledig
Engelstalige organisatie aan bod.
Welk effect heeft dit uiteindelijk
op de verdere internationalisering van de TU/e? Levert het
wel iets op voor het onderzoek, of
gaat het op dat vlak juist zorgen
voor belemmeringen? Werkt het
niet nivellerend als iedereen
straks Engels gaat gebruiken?
Maar ook werd de vraag gesteld of
de universiteit niet juist een taak
heeft om een buitenlandse promovendus goed Nederlands bij te
brengen. Alleen op die manier
kan die persoon optimaal functioneren in dit land.
Dan de vraag of de TU/e moet
streven naar groei of juist naar
kwaliteit. Kleinschaligheid wordt
nu vaak aangehaald als één van
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de sterke punten van de TU/e, zo
opperde iemand. En waar moet
de groei vandaan komen, nu in
Limburg en Brabant het aantal
jongeren gaat afnemen? Daarbij
heeft de TU/e nu al het imago van
een ‘moeilijke’ universiteit, aldus
een van de deelnemers. “Men
kiest dan toch snel voor
economie in Tilburg. Verdien je
ook nog meer mee.” Maar
volgens een andere deelnemer
zijn dit ook niet de studenten die
de TU/e moet binnenhalen. “We
zoeken toch juist de ambitieuze
student, liefst met een gemiddelde van 7,5 op zijn eindlijst?”
Dat de campus snel levendiger
moet worden, met een supermarkt en de hele week en een
groot deel van de dag toegankelijk, is iets waar iedereen voorstander van is. “Het moet een
levend dorp worden.”
Van Ham liet weten dat het
College van Bestuur zes à zeven
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thema’s uit de strategieschets
zelf voor zijn rekening wil
nemen. Van Ham: “We zullen
zaken de komende jaren gefaseerd aanpakken. Maar alles wat
in de schets staat, is wel heel we-
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zenlijk voor de toekomst van de
TU/e.” (HK)/
Zie:
w3.tue.nl/nl/de_universiteit/strategie_
tue_2020/discussie/
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Ad Vermeltfoort
“De molen werd meer voor me dan een kletsadres”
Interview: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
Wat begon met koffie drinken,
is uitgegroeid tot een
verslavende hobby. Dr.ir. Ad
Vermeltfoort (57), universitair
hoofddocent met specialisatie
steenconstructies, verwacht
in het najaar gediplomeerd
molenaar te zijn. Hij kan
er zijn hart en ziel in kwijt.
“Kijk, als ik het zeil zo doe, heet
dat een duikertje”, demonstreert
Ad Vermeltfoort, terwijl hij het
zeil op de wiek gedeeltelijk terugslaat. Of beter gezegd, van het end,
zoals de wiek in vaktermen heet.
Op een kladblokje heeft Vermeltfoort het weer van die dag genoteerd. De zon schijnt flink en het
gebrek aan wind voorspelt weinig
goeds. “Het weer is nog altijd het
minst grijpbare.” Als de molen
na een tijdje toch een langzame
tred inzet, geniet de leerlingmolenaar zichtbaar. “Wat een
mooi gangetje hè.”
Opzeilen is beginnen. De molen
afremmen heet vangen. Met een

kruilier kun je het gevlucht -het
geheel van de wieken- op de wind
zetten. Reusel is een goed smeermiddel voor de assen, het houtwerk doe je met bijenwas. Staan
de wieken in Noord-Holland in
de rouwstand, dan is dat in
Noord-Brabant de vreugdestand.
Luien is het ophijsen van zakken.
Heb je helemaal geen zeil op de
wieken, dan ‘draai je met blote
benen’. Met flinke wind hebben
de wieken een snelheid van zo’n
tachtig kilometer per uur.
Een hoop spreekwoorden
verwijzen naar molens. In de
nesten zitten duidt bijvoorbeeld
op een deuk die in de balken is
gekomen, nadat de molen een
poos heeft stilgestaan.
Schijnbaar moeiteloos lepelt
Vermeltfoort het ene na het
andere feitje over molens op.
Iedere vraag kan hij beantwoorden. Uren kan hij vertellen over
allerlei wetenswaardigheden,
vooral de technische en cultuurhistorische feitjes intrigeren hem.
Hij geniet zelfs van de termen.
“Weet je wat ik een schitterend

woord vind? Kneppelhoutje!” Dit
balkje wordt gebruikt om de vang
vast te zetten als de molen een
tijdje niet hoeft te draaien.
Enthousiast vertelt hij over technische foefjes, die het systeem in
de molen perfectioneren en het
werk vergemakkelijken. “Er zit
een hoop boerenslimheid achter.
De draaiende molensteen weegt
zo’n vijftienhonderd kilo. Door
een slim systeem met touwen
kan ik er met twee vingers voor
zorgen dat de twee delen van de
molensteen op de juiste afstand
van elkaar blijven.” Eerder vertelde
hij buiten de molen bij de kruilier:
“Met dit systeem kun je het
bovenste gedeelte van de molen
laten draaien, dan hebben we het
over 25 ton!” Binnen toont hij
hoe alle tandwielen ingenieus in
elkaar grijpen. Nog steeds blijft
hij zelf leren, door niet alleen naar
‘zijn’ molen in Schijndel te gaan,
maar ook andere molens te
bezoeken. “Je kijkt steeds meer
naar details.”
Het begon allemaal vijf jaar
geleden. Vermeltfoort was net
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In de zon, op een betonnen muurtje op
het Laplace-plein, zitten de dames van
de Stichting Techniek Promotie heus
geen werkontwijkend gedrag te vertonen.
Nee, zij zijn aan het vergaderen.
Voor een werkoverleg gaan secretaresse
Vera Bakker (links op de foto) en Annelies
Moors, hoofd activiteiten en evenementen
van de Stichting Techniek Promotie, op
donderdag 24 juni maar naar buiten.
Op dit moment hebben ze geen pen,

gepromoveerd en maakte een
praatje bij de heg met zijn achterbuurman Aad Dekker. Deze man
bleek actief als molenaar op
De Pegstukken in Schijndel.
Ad beloofde een kopje koffie te
komen drinken. Lang bleef het
vooral bij af en toe een keer
kletsen in de molen. Toen de
stenen romp opnieuw gevoegd
moest worden, werd Vermeltfoorts nieuwsgierigheid
aangewakkerd - het raakte zijn
vakgebied. Van af en toe een keer
een bakje drinken, ging het naar
één keer per week op de fiets naar
de molen. “Ik wilde er steeds meer
van weten. Ik weet nog goed dat
ik 1 december 2008 naar de molen
in Rosmalen ging. Daar dacht ik
‘dit is het gewoon’. Langzaam
maar zeker werd de molen meer
voor me dan een kletsadres.”
Diezelfde decemberdag besloot
de universitair hoofddocent dat
hij de opleiding voor molenaar
ging volgen.
Dat bleek geen sinecure te zijn.
“Je moet je aansluiten bij het
Gilde van Vrijwillige Molenaars.

papier en pc nodig. Maar wel zonneschijn
en die is in hun kantoren aan de noordkant
van Traverse ver te zoeken. “We moeten
de jaarlijkse barbecue afstemmen”, zegt
Moors. Vandaag, donderdag 1 juli, wordt
met de vijftig studentassistenten van de
verschillende TU/e-faculteiten het eind
van het collegejaar gevierd. “We vinden
het belangrijk dat er saamhorigheid heerst
in de groep en daarom organiseren we
ieder jaar een barbecue. Eerdere jaren was
dat bij het ontmoetingscentrum van de
personeelsvereniging, nu doen we dat in
De Zwarte Doos.”
Verder stond er instructie aan de studenten
op de agenda. Dit jaar helpen Fontysstudenten voor het eerst mee aan de
Brabantse First Lego Leage. “Het is belangrijk dat zij weten welke procedures op het
TU/e-terrein gelden. Kilometerstanden
van het Techniek Promotiebusje bijhouden,
de bus afgetankt inleveren, je melden bij
de bewaking, et cetera.” En hier komt
meteen het voordeel van buitenwerken
naar voren: precies nu komt er een Fontys-

Waarbij vrijwillig overigens niet
vrijblijvend is. Als je eenmaal
molenaar bent, moet je op ieder
type molen kunnen werken.”
Twee boeken van elk 350 bladzijden moest de bouwkundige
doorploegen. Om op examen te
kunnen, moeten 150 praktijkuren zijn gemaakt- Vermeltfoort
voldoet daar inmiddels ruimschoots aan. Je moet op zoveel
mogelijk soorten molens hebben
gewerkt, omdat je ook daarover
vragen kunt krijgen op het
examen. Om volwaardig molenaar te worden, moet je zowel
een landelijk als provinciaal
examen halen. Het vak van
molenaar bleek hem op het lijf
geschreven te zijn. “Als je verstand
van techniek hebt, praktisch bent
ingesteld en kunt timmeren,
kom je een heel eind.”
En wat vindt zijn vrouw van zijn
bijzondere hobby? Grappend:
“Toen ik aan het promoveren
was, verzuchtte ze wel eens dat
ze wilde dat ik een hobby had.
En nu heeft ze zoiets van ‘help,
mijn man heeft een hobby!’”./

student langs met de sleutel van de bus in
de hand. Kan Moors hem meteen overhoren
of hij de procedure kent. Wat blijkt? Een
nieuwe instructie kan geen kwaad. (NS)

.
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TU/e weer succesvol
met valorisatiesubsidies
De TU/e heeft vier grote en drie
kleine Valorisation Grants toegewezen gekregen door
Technologiestichting STW. De
universiteit sleept daarmee
bijna de helft van het totale
subsidiebedrag binnen dat
door STW werd toegekend in de
eerste ronde van 2010.
De winnaars van de ‘2e fase
grants’ zijn de projecten Fluxicon
van prof.dr.ir. Wil van der Aalst
(W&I), EmulTech van prof.dr.ir.
Jaap Schouten (ST), OptiMal
Forming Solutions van alumnus
dr.ir. Sebastiaan Boers en
UXsuite van dr. Aylin Koça (ID).
Deze grote subsidies van twee
euroton zijn bedoeld om op basis
van een technische vinding in
twee jaar tijd een bedrijf op te
zetten. De ‘1e fase grants’ van
25.000 zijn voor een haalbaarheidsstudie.
Fluxicon maakt bedrijfsprocessen inzichtelijk op basis van
gegevens uit de it-systemen die
door het bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van zogeheten
process mining worden de
bedrijfsprocessen automatisch
gevisualiseerd, met objectieve
data. Fluxicon maakt zo als het
ware röntgenfoto’s van bedrijfsprocessen, waardoor de inwendige mechanismen zichtbaar
worden.
EmulTech ontwikkelt medicijnafgiftesystemen. Met behulp van
microkanalen worden polymeren microbolletjes gemaakt met
medicijnen hierin opgesloten.
Afhankelijk van de aard en toepassing van het medicijn komen
de werkzame stoffen verspreid

over de tijd vrij. De microkanaaltechnologie zorgt voor een goede
controle over de exacte eigenschappen van de microbolletjes.
OptiMal Forming Solutions is
het bedrijf van Sebastiaan Boers,
die tijdens zijn promotie aan de
TU/e als hulpmiddel een kleine
instelbare mal ontwikkelde.
Boers zag grote mogelijkheden
voor de op een pennenbed gebaseerde flexibele mal, die vanuit
een digitaal bestand (zoals een
AutoCAD-ontwerp) automatisch
kan worden ingesteld. De mal is
met name geschikt voor producten in kleine oplage,
waarvoor een vaste mal te duur is.
De Turkse Aylin Koça onderzocht
in haar promotieonderzoek aan
de TU/e zogeheten No Fault
Found-problemen. Gebruikers
van met name consumentenelektronica rapporteren steeds
vaker problemen die niet herleidbaar zijn tot defecten aan het
apparaat. De gebruiker had dan
blijkbaar verwachtingen van het
product die niet worden waargemaakt. UXsuite is software die
de ontwikkelaars helpt in kaart te
brengen waar, wanneer, hoe,
waarom en door wie hun producten worden gebruikt. Onder
meer Philips en Océ toonden al
interesse voor UXsuite, dat met
deze subsidie op de markt
gebracht zal worden.
In de zes jaar dat STW
Valorisation Grants ter beschikking stelt, heeft de TU/e een
derde van het totaalbudget weten
binnen te halen, zo blijkt uit de
nieuwste cijfers van Innovation
Lab. (TJ)/
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Mogelijk aanpassing marktplaats
W-hal vanwege windhinder
Uit een analyse van de Unit
Building Physics and Systems
van Bouwkunde blijkt dat aan
de zuidkant van de nieuwe
W-hal grote kans is op overlast
door windhinder. Het gaat om
de plek waar een opening was
gepland in de gevel ter afscherming van de ‘marktplaats’ aangrenzend aan de
W-hal. Het onderzoek draagt
ook een oplossing aan.
Uit het onderzoek blijkt dat de
nationale norm voor windhinder
op de bewuste plek wordt overschreden. Dit komt volgens dr.ir.
Bert Blocken van Building
Physics and Systems door de
ligging van deze ingang in het
verlengde van de open ruimte
tussen de gebouwen Matrix en
Helix. Met Dienst Huisvesting is
besproken of deze ingang
eventueel verplaats kan worden;
het onderzoek toont aan dat het
verplaatsen van de ingang naar
het oosten het probleem oplost.
Na de bekendmaking van het
ontwerp van de nieuwe W-hal
heeft Dienst Huisvesting de
faculteit Bouwkunde gevraagd
een studie te verrichten naar risico’s van windhinder in de nieuwe
configuratie. Dit onderzoek werd
als afstudeeropdracht uitgevoerd
door Bouwkundestudente Wendy
Janssen, hierbij begeleid door
promovendus ir. Twan van Hooff
onder auspiciën van Blocken.
Windhinder ontstaat als harde
wind door de aanwezigheid van
hoge gebouwen wordt versterkt:
de snel voortbewegende lucht
botst op hoogte tegen het gebouw
en wordt naar beneden afgebogen, of de lucht perst zich door

FOM zoekt nieuwe directeur voor Rijnhuizen
FOM is op zoek naar een nieuwe directeur voor het
FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. De
huidige directeur prof.dr. Aart Kleyn (59) heeft aangegeven op afzienbare termijn te vertrekken.
Dinsdag 6 juli ondertekenen FOM en de TU/e het
principeakkoord waarin de verhuizing van het FOMinstituut naar het TU/e-terrein is vastgelegd.
In het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
plaatste FOM een vacature voor een nieuwe directeur voor Rijnhuizen. Volgens een woordvoerder van
het FOM-instituut wil de huidige directeur, wiens
tweede en laatste zittingstermijn in 2013 afloopt,
graag dat een nieuwe directeur aan slag kan gaan
met de voorbereidingen van de verhuizing van het
instituut naar het TU/e-terrein. Kleyn, die ook hoog-

leraar is aan de Universiteit Leiden, zou al een
aanbod hebben voor een nieuwe baan. Volgens de
woordvoerder wil Kleyn plaatsmaken voor iemand
die het hele proces van de verhuizing, die over vier à
vijf jaar moet zijn gerealiseerd, vanaf het begin kan
uitvoeren. Kleyn is in 2003 aangesteld als directeur
bij Rijnhuizen en was op dat moment al 25 jaar
werkzaam bij FOM.

Op dinsdag 6 juli zullen het FOM-bestuur en het
bestuur van de TU/e het principeakkoord ondertekenen op de huidige vestiging van Rijnhuizen
in Nieuwegein. Rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
zal daarbij ook het personeel toespreken en ze uitnodigen om nog dit jaar een bezoek te brengen
aan Eindhoven en de TU/e. (HK)

Delftse hoogleraar vreest weglopen talent
Prof.dr. Alfred Kleinknecht,
hoogleraar Economie van
innovatie aan de TU Delft,
denkt dat de komende maanden de meest talentvolle werknemers de Delftse universiteit
gaan verlaten, nu ze door de
‘herijking’ al maandenlang
moeten vrezen voor hun baan.
Wat doet de TU/e als hun sollicitatiebrieven in Eindhoven op
de mat vallen?
In het Delftse universiteitsblad
Delta zei Kleinknecht vorige
week dat hij het begrijpelijk vindt
dat mensen massaal solliciteren
als ze lang niet weten of ze ontslagen zullen worden. Kleinknecht: “Ik vermoed dat dezer
weken zeker honderden sollicitatiebrieven van medewerkers de
deur uitgaan. De beste mensen

hebben straks zo een andere baan
en zijn weg. De mindere goden
blijven plakken - en met die
mensen moet de TUD dan
verder. Zo draagt een lange
periode van onzekerheid bij tot
kwalitatieve verdunning.”
De onzekerheid hangt samen
met de omvangrijke bezuinigingen die het Delftse College
van Bestuur onlangs aankondigde. Als het niet mogelijk is
om de reorganisatie te versnellen, rest er maar één alternatief
denkt Kleinknecht. “Kondig als
werkgever af dat er geen
gedwongen ontslagen zullen
plaatsvinden en doe dat op een
geloofwaardige manier. Dat doe
je niet omdat je zo sociaal bent. Je
doet het in je eigen belang. Je concurreert immers met andere universiteiten om talent.”

Op de vraag wat de TU/e doet als
Delftse wetenschappers hier
komen solliciteren, zegt beleidsmedewerker
mr.drs.
Ben
Donders: “De drie TU’s hebben
daar een zogeheten ‘code of
conduct’ voor afgesproken. De
gedragsregels die daarin zijn
vastgelegd, dienen als leidraad
hoe hiermee moeten worden omgegaan.”
Eind maart van dit jaar kreeg de
universiteitsraad
van
de
Universiteit Twente nog excuses
van het Eindhovense College van
Bestuur voor het niet naleven van
de gedragsregels. Dit naar aanleiding van de plotse, pas laat aangekondigde overstap van vier
Twentse wetenschappers naar de
TU/e-faculteit
Scheikundige
Technologie. (HK)/

.

Een windcomfortkaart van de campus, met in geel en rood de zones met de grootste
kans op windhinder.

een smalle opening tussen twee
gebouwen, waardoor de windsnelheid sterk toeneemt.
De windkracht kan hierdoor wel
verdrievoudigen ten opzichte van
het vrije veld, met gevaarlijke
situaties tot gevolg. Blocken: “In
Groot-Brittannië zijn er gevallen
bekend van mensen die slecht ter
been waren en zijn overleden
doordat ze vielen door de wind.
Het kan heel plotseling toeslaan
als je de hoek om loopt, bijvoorbeeld.”

Norm windhinder

Nederland is het eerste land met
een officiële norm voor windhinder, sinds 2006. Voordien
waren er geen uniforme criteria.
De norm heeft volgens Blocken
geen wetgevende kracht, maar
kan wel van betekenis zijn in
rechtszaken. En dat rechtszaken

rond windhinder niet denkbeeldig zijn, blijkt uit de juridische actie van de winkeliers in
het winkelcomplex aan de
Nieuwe
Emmasingel
in
Eindhoven tegen bouwfirma
Heijmans, naar aanleiding van
het wegblijven van klanten door
windoverlast.
Ook de TU/e-campus kent winderige plekken, die feilloos
zichtbaar zijn gemaakt door het
afstudeeronderzoek van Janssen:
de hoek van Vertigo, waar regelmatig fietsen omwaaien, de
ingang van het Hoofdgebouw
(tussen de pilaren) en dus ook het
gebied waar de marktplaats is
gepland. Dienst Huisvesting gaat
de resultaten van het onderzoek
gebruiken om het ontwerp van de
marktplaats als onderdeel van de
groene loper verder vorm te
geven. (TJ)/

.
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Opinie TU/e
Prof.dr.Ben Schouten, hoogleraar Playful Interaction

Vox Academici

“Technologie kan voetbal eerlijker,
maar ook leuker maken”
Moderne technologieën kunnen de
arbitrage tijdens voetbalwedstrijden
verbeteren. De onterecht afgekeurde
goal van Engeland tijdens dit WK was
aanleiding voor de zoveelste discussie
hierover. Welke technologieën kunnen
het spel eerlijker, maar misschien ook
leuker en spannender maken?
“Voetbal is een fantastisch spel, daar
moet je niet te veel aan veranderen”, zegt
prof.dr.Ben Schouten, hoogleraar Playful
Interaction aan de faculteit Industrial
Design. “Het moet menselijk blijven, niet
helemaal perfect zijn. Dat je kunt speculeren of de bal uit was, maakt het spel ook
leuk.
Aan de andere kant is de scheidsrechter
nu vaak de enige die niet weet wat er is
gebeurd. Op de momenten dat er gediscussieerd wordt, kun je het spel stilleggen
en de technologie raadplegen. Je kunt infrarood gebruiken om een goal vast te
stellen, of camera’s inzetten. Ik zou dergelijke technologieën inzetten als hulpmiddel. De regie moet bij de scheidsrechter blijven.
Technologie is niet alleen inzetbaar als
registratiesysteem. Wat voor leuks kun je
er nog meer mee doen, dat is een veel
interessantere vraag. Je kunt druksensoren in de bal en in de schoenen van de
spelers stoppen. Je kunt ieders locatie op
elk moment bepalen. Dat maakt allerlei

statistieken mogelijk. Wie schoot de bal, en
hoe hard? Naar wie werd overgespeeld?
Wie heeft het meeste balbezit, wat waren
de meest effectieve passes? Welke strategie heeft de meeste kans van slagen?
Nu vinden de analyses telkens plaats aan
het einde van de wedstrijd. Er wordt veel
gepraat, we kijken naar herhalingen met
allerlei pijlen erbij. Die analyses kunnen
we ook real time in beeld brengen. Thuis
op de televisie, maar ook op tv-schermen
in het stadion. Toeschouwers zouden zelf
even kunnen terugspoelen, of informatie
kunnen opvragen over de spelers die ze
op het scherm zien. Waar heeft hij eerder
gespeeld, hoeveel goals heeft hij gemaakt,
wat was zijn beste seizoen?
Op de Carnegie Mellon Universiteit onderzoeken ze mogelijkheden om het spel
vanuit elke positie op het veld in beeld te
krijgen. Je kunt ook verder gaan; het spel
visualiseren alsof de toeschouwer zich op
het veld zelf bevindt. Net als in een videogame.
Je zou het spel ook interactiever kunnen
maken. Bij Industrial Design hebben wij
een interactieve bal ontwikkeld. Die bal
weet bijvoorbeeld door wie hij wordt
gespeeld. Hij kan zeggen: schop me nu
naar die speler. Je zou ook de toeschouwers
meer interactie kunnen geven met het
spel. Ze zouden het strafschopgebied
kunnen verkleinen als de lijnen geprojecteerd worden op het veld. Of je zou

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit op deze vraag
zijn of haar visie.

Studeren is meer
dan alleen het
opdoen van
kennis. In 2020
is de maatschappij nog
verder geïndividualiseerd, maar
studenten van de
TU/e zullen juist
sterk zijn in de
sociale interactie.
De openheid die
hier nu al geldt,
wordt alleen maar
groter. Het wordt doodnormaal dat een
eerstejaars tijdens de lunch een gesprek
heeft met de docent van een vak dat hij
volgt, over de laatste verkiezingsuitslag,
de nieuwste ontwikkelingen in de
wetenschap of over hun plannen voor
de zomervakantie. Studenten van
verschillende studies werken meer met
elkaar samen, volgen samen vakken en
organiseren samen activiteiten. Als je bij
de lift staat te wachten, bij de campussupermarkt een pak melk haalt, of in een
lab bezig bent met een experiment wordt
het de norm dat je een gesprek aanknoopt met de persoon naast je. En
ondanks dat het mogelijk is om je colleges te volgen vanuit je luie stoel thuis bij
je ouders in Groningen, Amsterdam of
Roermond, blijven studenten toch naar
de universiteit komen omdat de TU/e
een fijne plek is om te werken. Niet het
halen van studiepunten, maar het ontwikkelen van jezelf als persoon is het belangrijkste tijdens de studie.
Mensen weten van elkaar waar hun

zwakke punten
zitten en helpen
elkaar die te
verbeteren.
Iemand die makkelijk studeert,
helpt anderen
daarbij. Degene
die zenuwachtig
wordt van het
geven van presentaties, wordt met
raad en daad
bijgestaan door
personen die daar
geen probleem mee hebben.
De TU/e zal dit faciliteren door werkplekken en kantines zo in te richten
dat het voeren van een gesprek onvermijdelijk wordt. Speciale verlichting
zorgt voor een informele sfeer. En de
gebouwen hebben een uitstraling
waardoor mensen zich onmiddellijk
in een vertrouwde omgeving wanen.
Bovendien zal de hele cultuur op de
campus hierop zijn ingericht.
Het bedrijfsleven zal in de rij staan voor
studenten uit Eindhoven. Mensen die
weten waar anderen mee bezig zijn, wat
hun capaciteiten zijn, hoe ze benaderd
willen worden en waar ze zich verder
mee bezighouden. Die mensen blinken
namelijk uit in het werken in teamverband en bij projecten.

Rik Nijhuis, student Scheikundige
Technologie en fractievoorzitter Groep-één

Prof.dr.Ben Schouten. Foto: Bart van Overbeeke

kunnen werken met meer dan elf spelers
die roulerend inzetbaar zijn, volgens de
voorkeur van het publiek. Maar ja, dan

Op wrakke vrouwenfietsen, in gescheurde
kleren en met as op hun hoofd gingen
Johan Cruijff en twee medepelgrims te
biecht bij voetbalpaus Sepp Blatter,
voorzitter van de FIFA en omstreken.
In hun sjofele sporttasjes: een blanco
cheque, de sleutel van het Koninkrijk der
Nederlanden, en drie exemplaren van het
‘bidboek’, 650 pagina’s dik, 100
pagina’s dikker dan mijn prachtige boek
over Oneindig Deelbaarheid.
Een bidboek, niet te verwarren met een
gebedenboek, is een verzameling toezeg gingen, waarin Balkenende en Leterme de
Verenigde Lage Landen in de uitverkoop
doen. Een kapitale kop in NRC
Handelsblad luidde onlangs, “Nederland
is voor het WK bereid veel te geven”. Het
bidboek is herziening van het wetboek
van strafrecht, zodanig herschreven dat
er binnen zichtafstand van stadions,
vliegvelden, stations, snelwegen en
bushaltes alleen reclame gemaakt mag
worden door FIFA-sponsors: Coca Cola,
Budweiser, Heineken en Big Mac.
Allemaal spullen die smerig smaken en
ongezond zijn - anders hoef je er ook geen
reclame voor te maken. Ons Brabantse
Bavaria mag zes weken niet geschonken
worden en de ‘babes’ moeten binnen
blijven. België en Nederland moeten er
elk drie stadions bijgebouwen, hoewel
er op geen enkel moment meer dan
drie stadions tegelijk nodig zijn.
De Majesteiten mogen wel toeschouwen,
maar alleen in door Blatter voorgeschreven
uitmonstering.
Over monsters gesproken, Blatter is een
Zwitser, en van Joop Visser, volwassen
alter ego van Jaap Fischer (de monniken,
het ei) weten we allemaal: “Het stinkt in

heet het waarschijnlijk geen voetbal
meer.”
Tekst: Enith Vlooswijk

Zwitserland, en niet alleen naar kaas”.
Ook in het Schwyzerdütsch: “Es stinkt
joh in der Schwoitz, und nicht nur von
die Käse”. Het stinkt er naar geld: “het
edelweiss geschoffeld en de franken
zijn gewit”. De stinkende franken dus:
witgewassen!
Blatter komt steeds weer op dubieuze
manier aan de macht. Er zijn 137 landen
op de wereld met een voetbalbond.
Sommige van die landen hebben geen bal,
geen voetbalschoen en geen veld, maar
wel een bond en dus een stem bij de ver kiezingen voor het voorzitterschap van
de FIFA. Die stemmen zijn niet echt duur,
Blatter kan ze makkelijk betalen. De KRO
zond onlangs een reportage uit over de
praktijken van Sepp: niet fris; hij blijkt
nu ook de Zuid-Afrikaanse hotels belazerd
te hebben.
Halen wij in 2018 Blatter in huis? Nee!
Fred Steutel

Effe zeuren
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Bonden kondigen acties
aan voor betere cao
De vakbonden gaan na de
zomervakantie acties houden
als de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU)
geen loonsverbetering toezegt.
Dat hebben de werknemersorganisaties deze week aangekondigd nadat het cao-overleg
met de VSNU is gestrand.
De bonden willen dat het universiteitspersoneel op zijn minst
koopkracht behoudt en eisen
daarom een loonsverbetering
van 1,25 procent. Ook willen ze
garanties voor werkzekerheid en
vragen ze extra inzet van de universiteiten om werkgelegenheid
te scheppen voor groepen met
achterstand op de arbeidsmarkt.
De VSNU houdt echter op alle
punten vast aan de nullijn en wil
de huidige cao met één jaar
verlengen. De universiteiten
verwachten
namelijk
grote
bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. Een
stijging van de lonen zou volgens

Werk aan Dommel op campus in voorjaar

hen zorgen voor (verdere) financiële problemen.
De
werknemersorganisaties
noemen de argumenten van de
VSNU ‘kortzichtig en onterecht’.
De loonsverbeteringen zijn
bescheiden, aldus de bonden. Ze
zijn gericht op behoud van koopkracht en stroken met de cao’s
zoals die recent zijn overeengekomen met gemeenten en
waterschappen.
De houding van de VSNU is voor
de bonden aanleiding om niet
alleen het cao-overleg, maar ook
de lokale overleggen binnen de
universiteiten te staken. De
werknemersorganisaties
beraden zich op acties bij de universiteiten. “Wij zullen ons in
eerste instantie richten op de
opening van het academisch jaar
in september. Dat is bij uitstek de
gelegenheid om onze eisen
onder de aandacht te brengen”,
aldus
Abvakabo-bestuurder
Marieke van den Berg. (FvO)/

.

Slagboom geramd

Een cabrio heeft woensdagavond 23 juni één van de slagbomen bij
de campusuitgang aan de John F. Kennedylaan geramd. Volgens de
TU/e-beveiliging reed de Chrysler PT Cruiser met behoorlijke
snelheid tegen de slagboom, die daardoor een flinke knik opliep en
moest worden vervangen. De bestuurder, die er na de botsing
meteen vandoor ging, was waarschijnlijk geen student of medewerker, maar een bezoeker van de universiteit. (MvdV)

UvT start lerarenopleiding

De Universiteit van Tilburg begint volgend jaar met een academische lerarenopleiding. Het doel is het aantal universitair geschoolde leraren in de regio Noord-Brabant te vergroten. Studenten
worden opgeleid tot leraar in de vakken economie, wiskunde, management en organisatie, maatschappijleer, filosofie, Nederlands en
levensbeschouwing. De opleiding duurt één jaar en is bedoeld voor
studenten met een universitaire master in een van deze richtingen.
Afgestudeerden mogen les geven in alle klassen van het vmbo, havo
en vwo. De universiteit is niet van plan ook educatieve minoren op te
zetten. Met Tilburg erbij zijn er nu tien universiteiten met eigen
lerarenopleidingen, waaronder de TU/e. (HOP)

NWO wil aardgasbaten
zelf verdelen
Onderzoeksfinancier NWO wil
meer geld, zo staat te lezen in
de strategienota voor de
komende drie jaar. Het reguliere budget dat voor 2010
uitkomt op 630 miljoen euro,
zou met een 500 miljoen
moeten stijgen. Ook wil NWO
het onderzoeksgeld uit de
aardgasbaten, de zogeheten
FES-gelden, gaan verdelen.
Volgens NWO is dat bedrag
vergelijkbaar met het eigen
jaarbudget.
Nederland profiteert van het
aardgas dat hier gewonnen
wordt. Voor 2010 verwacht de
overheid een kleine tien miljard
euro aan aardgasbaten binnen te
halen. Vroeger werden met een
deel van de opbrengst wegen aangelegd, maar sinds 2005 investeert de staat middels het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) ook in kennis en innovatie. NWO wil graag het beheer
over de onderzoeksmiljoenen uit
de aardgasbaten.
Die claim komt niet uit de lucht
vallen. Er is al van het begin af
aan kritiek op de huidige gang
van zaken, waarin de departementen van Economische Zaken

en Financiën het geld verdelen.
Het geld zou erdoorheen gejaagd
worden en niet altijd op de juiste
plek terechtkomen. “NWO is bij
uitstek toegerust om een sterkere
rol te vervullen in de coördinatie
van toewijzing en verantwoording van deze middelen”,
aldus de onderzoeksfinancier.
NWO verdeelt het geld onder de
beste wetenschappers, die onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. Maar de subsidies zijn
bovenmatig in trek, alleen al
omdat ze steeds belangrijker
worden voor een wetenschappelijke carrière. NWO spreekt
intussen van “verontrustend lage
honoreringspercentages”. In het
talentenprogramma van NWO,
de zogeheten Vernieuwingsimpuls, zijn in 2009 slechts 272
van de 1.534 voorstellen gehonoreerd. Dat is 17,7 procent. De
organisatie zou liever op een
honoreringspercentage
van
dertig procent uitkomen.
TU/e-collegelid mr. Jo van Ham
heeft begrip voor de beweegredenen van NWO. Ook hij denkt
dat de verdeling van de FESgelden voor verbetering vatbaar
is. (HOP/HK)/

.

Een extra bocht en een eiland
in de beek zijn twee van de
maatregelen die de Dommel op
het TU/e-terrein weer een natuurlijkere uitstraling moeten
geven. De Dommel wordt vanaf
deze maand van het zuiden van
Eindhoven tot en met Son en
Breugel onder handen
genomen. De werkzaamheden
op het universiteitsterrein
vinden plaats in het voorjaar
van 2011.
Waterschap De Dommel gaat,
samen met de gemeenten
Eindhoven, Nuenen en Son en
Breugel, over zeventien kilometer de ernstig vervuilde
bodem van de beek schoner
maken en herstellen. Ook krijgt
de Dommel, zoals vroeger, meer
kronkels, minder steile -en
daarmee natuurvriendelijkereoevers en meer variatie in
beplanting.
Ook op het TU/e-terrein staan in
het voorjaar van 2011 werkzaamheden gepland. De bodem
van de Dommel wordt schoongemaakt, de beek krijgt een extra
bocht (nabij de tennisvelden) en
ter hoogte van het Studentensportcentrum wordt in het water
een eilandje aangelegd. De maatregelen moeten de omgeving de
uitstraling van een landgoed
geven. Op sommige plekken
wordt de beek smaller of ondieper gemaakt, om rustplaatsen

te creëren voor waterdieren.
Wanneer de werkzaamheden op
de campus precies beginnen, kan
ing. Thijs Mooren, coördinator
terreintechniek
bij
Dienst
Huisvesting van de TU/e, nog
niet zeggen.

Zondag 4 juli is het feestelijke
startsein van de werkzaamheden
tijdens de Doe de Dommeldag.
Lees meer hierover op pagina 17
in deze Cursor. (MvdV)/

.

Zie ook www.dedommelnatuurlijk
schoon.nl en www.doededommel.nl.

Daling vooraanmeldingen TU’s
bij een groei van het totaal
Aan de TU’s zijn de vooraanmeldingen gedaald ten opzichte van een jaar geleden.
Voor de technische opleidingen
van de Universiteit Twente
betreft het een daling van 17,7
procent. Aan de TU/e gaat het
om een teruggang van 8,8
procent. De TU Delft blijft
gelijk. Bij de algemene universiteiten is gemiddeld sprake
van een groei van 3,5 procent.
Niets is nog zeker, maar de groei
van het aantal eerstejaars valt
enigszins te voorspellen door de
vooraanmeldingen van vorig jaar
te vergelijken met die van nu. Op
grond van de laatste meting, die
dateert van zaterdag 26 juni,
houdt het wetenschappelijk
onderwijs rekening met 2,7
procent meer eerstejaars dan
vorig jaar. De instroom van algemene universiteiten groeit naar
verwachting met 3,5 procent,
terwijl die van de drie TU’s met
3,5 procent afneemt. Bij dit
laatste percentage zijn ook de

niet-technische opleidingen van
de Universiteit Twente meegenomen. Voor die opleidingen
geldt juist een stijging met 9,3
procent. Onder meer de populaire studie Psychologie valt
hieronder.
Aan de TU/e is de daling het
sterkst bij de faculteit Industrial
Engineering
&
Innovation
Sciences (IE&IS). De opleiding
Technische Bedrijfskunde kent
een terugval van 34 procent en bij
Technische Innovatie Wetenschappen is dat 35 procent. Vicedecaan van IE&IS prof.dr.ir.
Anthonie Meijers noemt de
cijfers zorgwekkend, “maar het
verleden heeft ons geleerd dat we
op basis hiervan niet nu al
kunnen zeggen dat de instroom
straks in september ook met dit
percentage zal zijn afgenomen.
Er kan nog een inhaalslag plaatsvinden. Voor wat betreft TIW
denken we dat we dit moment het
maximale gedaan hebben om
onze opleiding te promoten.”
Grootste stijger aan de TU/e is de

opleiding Technische Wiskunde
met een percentage van dertig. In
absolute aantallen gaat het dan
om
35
vooraanmeldingen.
Bouwkunde, dat jaarlijkse de
grootste instroom aan eerstejaars
kent, heeft 11 procent minder
vooraanmeldingen. De opleiding
die qua grootte daarop volgt, is
Werktuigbouwkunde, en daar is
sprake van een stijging met 12
procent.
Vorig jaar groeide het aantal eerstejaars in Nederland opvallend
sterk. Dit jaar lijkt hun aantal
opnieuw toe te nemen, maar
minder spectaculair. Alleen
Groningen (13,3 procent in de
plus) vertoont een opzienbarende groeispurt. Maar dat zou
ook aan kleine wijzigingen bij het
inschrijven kunnen liggen.
(HOP/HK)/

.

Promovendus wint prijs outstanding paper
Ir.ing. Jasper Frunt, promovendus bij Electrical Engineering,
heeft 24 juni de Outstanding
Ph.D. Paper Prize gewonnen.
Hij won deze prijs op de
International Conference on
the European Energy Market
die van 23 tot en met 25 juni in
Madrid is gehouden.
In totaal waren er meer dan driehonderd papers ingezonden.
Frunt won de prijs met zijn paper

‘Impact of design variables on
balancing markets’. De promovendus licht toe: “Het onderwerp
zit op het grensvlak van techniek
en markteconomie en sluit aan
bij mijn promotieonderzoek.”
Frunt keek hoe keuzes voor handelsvoorwaarden invloed hebben
op de balans tussen vraag en
aanbod van elektriciteit. Hij keek
specifiek naar de minimale
periode waarover elektriciteit
tussen
elektriciteitsmaat-

schappijen verhandeld kan
worden. Ook onderzocht hij het
effect van de keuze van het
moment tot waarop elektriciteit
‘gunstig’
verhandeld
kan
worden.(JvG)/

.
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Een tandemcel haalt meer
Plastic zonnecellen hebben normaal slechts één actieve
laag die het zonlicht absorbeert. Wil je alle kleuren licht
optimaal benutten, dan is één laag echter niet voldoende.
Promovendus Jan Gilot plakte verschillende plastics
op elkaar en wist zo het rendement flink op te krikken.
Hij promoveert vandaag.

Het ene licht is het andere niet. Zonlicht
bevat alle kleuren van de regenboog,
elk gekarakteriseerd door een specifieke
golflengte van grofweg 400 tot 2500
nanometer. Eigenlijk wil je al dit licht
benutten in de zonnecel, vertelt de
Belgische promovendus Jan Gilot (28).
Maar dan stuit je op een probleem: “De
spanning over de zonnecel wordt beperkt
door de energie van het geabsorbeerde

Promovendus Jan Gilot met een tandemzonnecel. Foto: Bart van Overbeeke

licht met de langste golflengte. Hoe meer
je van het rode en infrarode deel van het
spectrum (met de laagste energie, red.)
wilt meepakken, hoe lager die spanning
wordt.” En omdat het vermogen van de
zonnecel evenredig is met de spanning,
heeft dat ongunstige effecten voor het
rendement van de cel.
Probleem is dus dat je het infrarode deel
van het spectrum moet weggooien, wil
je met een zonnecel een hoge spanning
opwekken . Maar dat gaat ten koste van
de totale stroom door de cel - je vangt
immers minder licht. Het vermogen van
de cel is het product van de stroom en
de spanning. Je heb dus beide nodig.
Toch is er een manier om het vermogen
te maximaliseren: neem twee zonnecellen
die elk een deel van het spectrum absorberen, en plak deze op zo’n manier op
elkaar dat spanningen optellen. Een
lumineus, betrekkelijk simpel idee, maar
nog niet zo gemakkelijk gerealiseerd.
Je moet de twee (of meer) zonnecellen
namelijk via een speciale tussenlaag met
elkaar verbinden.
In principe is ook dat niet zo moeilijk,
vertelt Gilot. “Die tussencontacten
bestonden al, maar dat waren metaallaagjes die moeten worden opgedampt in
vacuüm.” En dat past niet in de filosofie
van Gilots promotor prof.dr.ir. René
Janssen. Zijn groep, Molecular Materials
and Nanosystems, richt zich op zonnecellen die goedkoop en snel in grote hoeveelheden geproduceerd kunnen worden.
Daarvoor heb je materialen nodig die je
vanuit oplossing kunt ‘printen’. Het
opdampen van de verbindingslaag in de
tandemcel (zoals de dubbellaags cel is
gedoopt) zou veel te veel tijd kosten.
Gilot gebruikte als verbindingslaag
daarom een laagje nanodeeltjes van
zinkoxide met hierop aangebracht een
flinterdun laagje plastic (enkele tientallen
nanometers). De nanodeeltjes zijn in
staat elektronen te transporteren, terwijl
de plasticlaag ‘gaten’(positief geladen

Faculteiten bundelen krachten in instituut voor intelligent licht
Zat licht eens ‘gevangen’ in een
gloeilamp; tegenwoordig kan het met
led-technologie overal en op de meest
uiteenlopende manieren worden
toegepast. De consument is zich nog
amper bewust van de eindeloze mogelijkheden die dat biedt. Binnen het
Intelligent Lighting Institute bundelen
zes TU/e-faculteiten hun krachten op
het gebied van nieuwe intelligente toepassingen van licht. Op dinsdag 6 juli
wordt het instituut officieel geopend.
Het Intelligent Lighting Institute (ILI)
bouwt voort op ‘i-Lighting the World’,
in mei 2009 uitgeroepen tot één van de
eerste High Potential Research Programs
van de TU/e. Binnen dit programma en
het daaruit ontstane instituut werken zes
faculteiten samen: Industrial Design,
Electrical Engineering, Wiskunde &
Informatica, Technische Natuurkunde,
Bouwkunde en Industrial Engineering &
Innovation Sciences.
Samen, en in afstemming met een groot
aantal bedrijven, deelden de betrokken
faculteiten het beoogde onderzoek op
in vier strategische programma’s: Road
Lighting 2015 (intelligente straatverlichting), No Switches Allowed (nieuwe
interactievormen tussen mens en licht),
Zero Flux Lighting (natuurlijke lichtbronnen in de huiselijke omgeving) en
Sound Spaces (de effecten van licht op
welzijn en gezondheid). Daarnaast wordt
een vijfde, meer open en experimentele

lijn opgezet (Open Light).
Het instituut richt zich primair op de
ontwikkeling van nieuwe, intelligente
lichtapplicaties die mogelijk zijn
geworden door de grootschalige
invoering van led-technologie. Het
antwoord op de vraag hoe mensen licht
erváren, is volgens wetenschappelijk
directeur prof.dr. Emile Aarts in onderzoek echter vaak onderbelicht. Doel van
het instituut, waarbinnen momenteel
zo’n vijftig TU/e-onderzoekers werkzaam
zijn, is dan ook het exploreren én
valideren van nieuwe lichtconcepten.
Het besluit om nu het Intelligent
Lighting Institute te lanceren, speelt in
op het strategisch plan van de universiteit voor de komende tien jaar, vertelt
Aarts (tevens vicepresident van Philips
Research en deeltijdhoogleraar bij
Industrial Design). ‘Energy’, ‘health’ en
‘industrial innovation’ zijn de thema’s
die al worden genoemd als belangrijke
faculteitsoverschrijdende onderzoeksgebieden waarmee de universiteit zich
wil profileren. ‘Licht’ zou volgens Aarts
prima passen binnen de gebieden
‘energy’ en ‘health’, waarbij hij zelf een
voorkeur heeft voor het laatste. Dat wil
zeggen, als daarbij ook het onderwerp
welzijn wordt meegenomen: “Je kunt
ernaar streven verlichting vijftig procent
efficiënter en goedkoper te maken. Maar
veel uitdagender is het om te kijken of je
efficiëntere verlichting kunt maken die
mensen nog steeds het gevoel geven dat

ze veilig zijn op straat”.
‘Licht’ zou volgens Aarts ook prima een
op zichzelf staand strategisch thema
kunnen zijn, zo heeft hij het College
van Bestuur dan ook al geopperd: “Het
onderwerp biedt daarvoor in elk geval
genoeg mogelijkheden. Er vindt aan de
TU/e al veel relevant onderzoek plaats
op het gebied van licht, maar het wordt
nog niet op een gecoördineerde manier
georganiseerd”.
Moeiteloos somt Aarts op wat volgens
hem de komende jaren de grootste uitdagingen in het lichtonderzoek zijn.
“Hoe kun je bijvoorbeeld daglicht
‘vangen’, opslaan en transporteren, om
het op een andere plek weer zichtbaar
en bruikbaar te maken, zoals al gebeurt
met stroom? Hoe kan de mens een zo
natuurlijk mogelijke interactie hebben
met licht, zonder alle knopjes die we nu
gebruiken? Hoe kan licht worden ingezet
ter voorkoming of vermindering van
stress? Kan licht helpen agressie bij
mensen te verminderen of de concentratie van scholieren te verhogen?” Die
uitdagingen zijn volgens Aarts ook prima
te verkopen aan de belastingbetaler die
het onderzoek indirect meefinanciert:
“De vergrijzing, gezondheid en welzijn,
mobiliteit, straatverlichting en urbanisatie zijn groeiende maatschappelijke
problemen waarmee iedereen vroeg of
laat te maken krijgt”.
Belangrijk in het onderzoek naar licht
zijn de zogeheten ‘testbeds’: realistische

testomgevingen waarin nieuwe concepten
en gebruikers zich in wisselwerking met
elkaar ontwikkelen. Dit kunnen controleerbare laboratoriumachtige settings
zijn, lijkend op bijvoorbeeld huizen,
winkels en kantoren, maar ook oncontroleerbare realistische omgevingen zoals
straten, gezondheidscentra en andere
publieke omgevingen.
De grootste toegevoegde waarde van het
Intelligent Lighting Institute is volgens
Aarts de nadrukkelijke bundeling van
krachten van verschillende faculteiten.
“Door samen op te trekken, ontstaat er
een soort gemeenschappelijk ‘merk’ voor
onderzoek op het gebied van licht. Dat
trekt weer andere mogelijk interessante
partners, zoals bedrijven, aan. Bovendien
injecteert de overheid het liefst geld in
projecteren waarbinnen sterke spelers
elkaar al hebben gevonden.”
De afgelopen tijd werden subsidieaanvragen ingediend bij onder meer het
ministerie van Economische Zaken
(Fonds Economische Structuurversterking)
en STW (Perspectief-programma). Het
instituut bouwt tevens voort op het
ENSURE-project, een groot project van
de TU/e en Philips op het gebied van
lichtapplicaties, dat middels de Kenniswerkersregeling tot een vliegende start
voor het instituut heeft geleid.
Volgens Aarts bestaan er ‘heel veel kleine
ruifjes’ waaruit het instituut dankbaar
eet, maar eigenlijk hoopt ILI in één
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uit de zon
gebiedjes waar een elektron ontbreekt)
collecteert. Samen zorgen ze voor een
gesloten stroomkring. “We hebben cellen
gemaakt met wel zes actieve lagen.
Dat betekent dat je in totaal, exclusief
elektrodes,
zeventien
lagen vanuit
oplossing
moet aanbrengen.
Dat lukt ons
in twintig minuutjes. Met die zonnecel
hebben we spanningen bereikt van 3,6
volt.” Dat is veel meer dan de spanning
over een enkele laag, maar de rendementsverhoging viel voor deze multilaags cel
relatief laag uit. “Dat komt doordat we
voor elke laag hetzelfde materiaal hadden
gebruikt en je dus nog steeds een beperkt
deel van het spectrum benut.”
De volgende stap was daarom om eens te
kijken naar twee verschillende plastics
die elkaar goed aanvullen. En vervolgens
de juiste verhouding tussen de diktes van
deze lagen te bepalen. Daarvoor stelde
Gilot een model op met een voor het
zonnecelwereldje verrassend resultaat
tot gevolg:
“Men dacht
altijd dat bij
de optimale
laagdikte de
cellen elk
dezelfde
stroom leveren. Maar uit mijn model
bleek dat niet zo te zijn. Je kunt het zo
ontwerpen dat de laag die de meeste
stroom genereert, de andere als het
ware helpt.”
Uiteindelijk viel de keuze op een
tandemcel met een 180 nanometer
dikke laag die het blauwe en groene licht
absorbeert (tot 650 nanometer), met
daaronder een laag van 125 nanometer
die het overgebleven rode en infrarode
licht opneemt (tot 900 nanometer).
Het totale rendement is vijf procent.

Beduidend meer dan de drieënhalf tot
vier procent van elke cel afzonderlijk.
Maar lang niet de som van beide rendementen, geeft Gilot toe. “Je kunt het
rendement van de tandemcel ook niet
eenvoudig
afleiden uit de
rendementen
van de individuele cellen.
Ik heb in mijn
model zowel
de elektrische als de optische eigenschappen van de tandemcel voor alle mogelijke
combinaties van laagdiktes moeten doorrekenen om tot het optimale rendement
te komen.”
De genoemde rendementen gelden overigens voor standaardlicht (aangeduid met
de code AM1.5G), vergelijkbaar met het
licht dat de cel in een realistische praktijksituatie ontvangt, inclusief de absorptie
door de atmosfeer bij een invalshoek van
48 graden. Daarnaast mat Gilot met een
speciale laser de absorptie-efficiency van
de tandemcel iedere golflengte( kleur)
van het licht afzonderlijk.
Er zijn tegenwoordig zonnecellen gemaakt
van nieuwe
plastics die
wel acht
procent rendement halen,
beduidend
meer dan de
tandemcel van Gilot en zijn collega’s. Hij
geeft de snelle vooruitgang in het veld als
verklaring. “Toen wij hier tweeënhalf jaar
geleden aan begonnen, hebben we de
plastics gekozen die op dat moment het
beste rendement gaven. Sindsdien zijn er
nieuwe materialen gekomen met hogere
rendementen. Maar de methode die we
hebben ontwikkeld is ook toepasbaar op
nieuwe materialen.” De plastic tandemzonnecel gaat in zijn ogen dan ook een
zonnige toekomst tegemoet. (TJ)/

De cellen zijn
via een speciale
tussenlaag verbonden

Gilot maakte
zonnecellen met
wel zes actieve lagen

.

Snottebellen, hoesten en hoofdpijn kunnen
symptomen zijn van een besmetting met een
levensgevaarlijk griepvirus. Maar het hoeft
natuurlijk niet. De griepmeter van Jan van
der Asdonk geeft binnen vijftien minuten
duidelijkheid dankzij lichtgevende bacteriën.
“Het leek me mooi als lichtgevende orga nismen iets visualiseren wat wij niet kunnen
waarnemen”, zegt Van der Asdonk, net afge studeerd aan de faculteit Industrial Design.
“Ik begon mijn afstudeerproject in de
nadagen van de laatste grieppandemie. Ik
wilde weten of het mogelijk is lichtgevende
bacteriën te laten reageren op een
griepvirus.”
Zijn griepmeter bestaat nog niet echt. Een
niet-werkend showmodel toont wel al hoe
zo’n ding zou functioneren. Het is een potje
zo groot als een deo-roller. Er past een
capsule in met lichtgevende bacteriën. Wie
zichzelf wil testen op een griepsoort, likt aan
een glazen staafje dat aan de dop vastzit.
De capsule knapt zodra de dop weer op het
potje gaat. Een deel van de bacteriën komt zo
in contact met het glazen staafje, het andere
deel niet. Wanneer het speeksel het virus
bevat waar de bacteriën gevoelig voor zijn,
sterft het eerste deel van de bacteriën na een
kwartier af. Het andere deel blijft licht geven.
Het verschil is duidelijk te zien vanuit een
glazen raampje onderaan de griepmeter.
Het ziet er prachtig uit, maar waarom gaan
die bacteriën dood? Een voor mensen

gevaarlijk virus besmet immers geen
eencelligen. Van der Asdonk: “Het virus
hóeft de bacteriën ook niet te besmetten.
De bacteriën kunnen bijvoorbeeld een stofje
bevatten dat reageert met het specifieke
virus. Natuurlijk is dat een grote uitdaging,
ook omdat er zoveel verschillende griep varianten zijn. Maar er zijn tegenwoordig
bedrijven die bacteriën kweken met elke
gewenste eigenschap.”
Van der Asdonk legde zijn ideeën voor aan
twintig experts uit de microbiologie en de
genetische virologie. Van de acht die
reageerden, zeiden er zes dat het concept
inderdaad uitvoerbaar is. Het zal wel
miljoenen euro’s kosten.
Stel je voor dat er griepmeters komen die
pandemievirussen herkennen. En dat elke
griepmeter via internet aan een centrale
databank wordt gekoppeld. “Zo zou je een
pandemie kunnen voorkomen”, denkt Van
der Asdonk. “Dat zou mooi zijn voor de
mensheid.”
Ook nu hij een creatief ontwerpbureau heeft,
hecht hij veel waarde aan dat algemene
belang. “Veel producten worden gemaakt om
snel weer weg te gooien”, zegt hij. “Ik wil
graag producten ontwerpen die
je lang bij je houdt. Producten die echt nut
hebben.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Rat krijgt nieuwe long
Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd om een rattenlong te kweken. Dat schrijven
ze in een artikel dat vorige week op de site van Science is gepubliceerd. De onderzoekers
begonnen niet helemaal vanaf nul: als mal gebruikten ze een originele long, waaruit alle
longcellen waren verwijderd. Vervolgens brachten ze acht of negen typen cellen op de mal
aan en wachtten ruim een week. Verrassend genoeg bleek de natuurlijke mal ervoor te zorgen
dat alle celtypen op precies de juiste plekken terecht kwamen, resulterend in functionerend
longweefsel. De long werd vervolgens in een levende rat geïmplanteerd, waar die enkele
uren naar behoren zuurstof opnam en koolzuur afgaf. De doorbraak is van belang omdat
beschadigd longweefsel zichzelf niet herstelt en longtransplantaties op lange termijn
zelden succesvol zijn. Gevreesd wordt wel dat menselijke longcellen niet zo goed op te
kweken zijn als rattencellen. Dan moet er gebruik worden gemaakt van stamcellen. (TJ)

beweging een aanzienlijk grotere vis
binnen te halen via ‘Waarde van creatie’,
een beleidsprogramma waarmee de
ministeries van Economische Zaken en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de
positie van de creatieve industrie willen
helpen versterken. De contouren voor dat
programma worden momenteel bepaald.
“Als het ons lukt om ‘licht’ als gecoördineerd programmaonderdeel in te brengen,
heb je het over financieringen van tien-

Beeld van een project van promovendus ir. Remco
Magielse, die onderzoekt hoe licht positieve
invloed kan hebben op sociale activiteiten,
zoals dineren. Foto: Bart van Overbeeke

tallen miljoenen euro’s; dat zou voor een
periode van zo’n tien jaar de financiële
ruggengraat van het ILI kunnen zijn”.
De deeltijdhoogleraar verwacht hierover
voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te hebben. (MvdV)/

.

Zie www.tue.nl/ILI.

Pil tegen oorsuizingen
Oorsuizen kan mogelijk worden behandeld met serotonine, een stofje dat betrokken is bij
de communicatie in ons zenuwstelsel. Dat schrijft de oorsuisexpert Josef Rauschecker in
een overzichtsartikel in Neuron. In Nederland hoort ongeveer tien procent van de mensen
een piep of brom die er niet is. Deze aandoening, officieel tinnitus geheten, is het gevolg
van een beschadiging van haarcellen in het binnenoor. Dit kan komen door blootstelling
aan harde geluiden (bij een popconcert of door een mp3-speler), maar is soms ook gewoon
een ouderdomsverschijnsel. Het effect is te vergelijken met fantoompijn: doordat het
gehoorcentrum in de hersenen geen signalen meer ontvangt, wordt het overactief en ga je
geluiden horen die er niet zijn. Normaal gesproken zorgt een terugkoppelingsmechanisme
ervoor da t de oorsuizingen onderdrukt worden. Bij tinnituspatiënten zou een gebrek aan
serotonine die terugkoppeling frustreren. Als die daadwerkelijk het geval is, behoort een
behandeling met medicijnen tot de mogelijkheden. (TJ)
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“De mate van individuele vrijheid
in Nederland is ‘mind dazzling’’
Als hij zegt dat hij naar huis gaat,
bedoelt Evert Cornelissen (23) dat hij
naar zijn ouders in het Belgische Genk
gaat. Wat niet wil niet zeggen dat hij
zich meer thuis voelt in België dan in
Nederland. Het is eerder uit Belgische
gewoonte dat de student Scheikundige
Technologie met ‘thuis’ refereert aan
de plek waar zijn ouders wonen.
“Nederlanders wónen op kamers, en in
België zítten we ‘op kot’. Belgische studenten gaan wekelijks naar hun ouders.”
Het is maar één van de vele cultuurverschillen die Evert tussen Nederlanders en Belgen heeft ontdekt, sinds
hij in september 2007 de zestig kilometer overbrugde tussen Genk en Eindhoven. Evert had zijn bachelor in de
Scheikunde in Hasselt afgerond en wilde
meer met zijn bovenmatige interesse
voor stromend water doen. De TU/e zou
daar de juiste universiteit voor zijn,
dacht hij. Bovendien wilde hij wel eens
zien ‘hoe groen het gras aan de overkant
is’. Hij heeft amper aanpassingsproblemen gehad, maar ziet wel allerlei verschillen tussen de buurlanden. “De individuele vrijheid die je in Nederland hebt
is ‘mind dazzling’. Dat je hier een jaar
lang bestuur kunt doen en niet hoeft
te studeren. Ik moest aan de vrijheid
wennen, maar ben er nu voorstander
van.”

Gevraagd naar wat hij het meest mist van
zijn geboorteland, hoeft Evert niet lang na
te denken. “De mate van belangrijkheid
die mensen hechten aan smaak.” Hij
verduidelijkt: “In Nederland zeggen ze
dat ze luxe hebben gegeten, in België dat
ze lekker hebben gegeten. Nederlanders
lijken het belangrijker te vinden of ze
waar voor hun geld hebben gekregen dan
of het kwalitatief goed was.” Wat hij hier
in Nederland en dan met name op het
Stratumseind vindt ontbreken zijn
‘gezellige’ bruine cafés. “Alleen in
De Bierprofessor voel ik me prima thuis.
Daar gaat het niet alleen om liters bier
drinken, maar juist om gezellig samen
zijn met vrienden. In België vind je
veel meer van dat soort kroegen.”
Op zijn kamer hangen een grote
Belgische vlag en een Vlaamse en
Limburgse leeuw - “Belgen hebben een
gelaagde persoonlijkheid”. Een oranje
shirt aandoen kost hem echter ook geen
probleem. Al met al voelt hij zich een
mengeling tussen twee nationaliteiten.
Maar bovenal is hij Limburger. “Ik loop
liever in Maastricht dan in Brugge.
Ik houd van de gemoedelijkheid en
gastvrijheid van de Limburgers. Je hebt
er alles wat nodig is om goed te leven.
Mooie natuur, lekker bier…” Met voetbal,
dan is hij voor de Rode Duivels. Dat dan
weer wel.

Evert Cornelissen voelt zich zowel in België als in Nederland thuis. Hier staat hij in De Bierprofessor.
Foto: Bart van Overbeeke

Tekst/Judith van Gaal
Wat betekent ‘thuis’ voor jou en welke gevoelens roept
het bij je op? Studium Generale vraagt medewerkers en
studenten hierover na te denken en hun gevoel hierover
in een kunstwerk of filmpje te verwerken. Cursor vroeg
vier internationale medewerkers en studenten naar hun
‘thuisgevoel’.

“You have to make
yourself at home”

Eric Okyere zag in de winter van 2007/2008 voor het eerst van zijn leven sneeuw.

Eric Okyere (33), postgraduate Design
Engineer bij Wiskunde & Informatica,
mist Ghana. Hij mist de feesten met zijn
vrienden. De gezellige momenten aan
de bar. De gesprekken met zijn familie,
met zijn zus Dorothy wisselde hij altijd
de laatste nieuwtjes uit. Ook mist hij
het eten.
Zijn ogen glanzen als hij het heeft over
fufu (puree gemaakt van bakbanaan of
cassave) met geitensoep of plantain
(type banaan) met yam (wortelknol).
In de Afrikaanse winkel in Eindhoven
kan hij de ingrediënten kopen, maar dan
smaakt het tóch anders. Het feit dat hij
niet voor een taxi hoeft te bellen, maar
er gewoon één op straat kan aanhouden.
Een cultuur die hij helemaal begrijpt
en waarin hij volledig kan participeren.
Thuis is nog altijd Ghana, zijn geboorteland. Hij heeft er mooie herinneringen
aan. Eric ziet zichzelf nog zo rondlopen
op de cacaoplantages in zijn geboorteplaats Sunyani, Brong Ahafo. Als kind
keek hij graag naar voetbal, maar
studeren kreeg altijd voorrang. “Je moet
een balans vinden tussen leuke dingen
doen en met je neus in de boeken zitten.”
In zijn jeugd zocht hij bewust naar een
goed rolmodel, dat hij vond in een oudere
jongen die een nationale quiz op tv won.
Jaren later won Eric dezelfde quiz. Hij is

nog altijd bevriend met zijn ‘rolmodel’.
Hij is blij met Skype, waarmee hij via het
internet contact kan onderhouden met
deze en andere vrienden, en vooral ook
met zijn familie.
Hij vertrok uit Ghana om zijn cv een boost
te geven en kwam via het Erasmus
Mundus-programma in 2007 in
Nederland terecht. En in Nederland is hij
allesbehalve ongelukkig. Voor het eerst
van zijn leven zag Eric in de winter van
2007/2008 sneeuw - een bijzondere
ervaring. Sommige cultuurverschillen
verbijsterden hem. Dat mannen niet
alles voor vrouwen betalen bijvoorbeeld.
“Maar dat is in feite beter”, vindt hij.
“Het zorgt er ook voor dat vrouwen
zelfstandiger zijn.” Eric vindt het fijn
dat het contact aan de universiteit zo
laagdrempelig is. “Je kunt een professor
met de voornaam aanspreken en gemakkelijk een afspraak maken.” Hij ziet het als
voordeel dat hij allerlei mensen ontmoet
en onderstreept het belang om je aan te
passen. “You have to bridge the gap”, en
“you have to make yourself at home”,
verklaart hij.
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hat, that’s my home
Wedstrijd Back Home, Studium Generale
Welke associaties heb jij met ‘thuis’?
Wat voor gevoelens krijg je daarbij?
Studium Generale (SG) roept medewerkers en studenten op om een filmpje,
een tekening, schilderij of foto’s te maken
waarin ze hun thuisgevoel visualiseren.
Voor de beste drie creaties ligt 250, 100
en 50 euro klaar. Volgens dr. Lucas
Asselbergs, hoofd SG, is de wedstrijd
Back Home goed in het kader van
internationalisering. “Het is een uitnodi-

ging om van elkaar te kunnen leren. De
versmelting van kennis en achtergronden
is boeiend. Wat mij betreft mogen er
inzendingen van mensen uit Ohé en Laak
komen of van de andere kant van de
wereld. Het kleine heimwee is net zo
interessant als het grote.” Joost van Esch,
student Industrial Design, is van plan om
aan de wedstrijd mee te doen. “Ik kom uit
Schijndel en zit in Eindhoven op kamers.
Thuis is in principe bij mijn ouders, maar

“There are only challenges,
no difficulties”
Hoe huur je een auto? Hoe werkt de gasinstallatie? Wat bedoelen Nederlanders
met ‘twee halen, één betalen’? Waarom
moet je naar de huisarts toe en komt hij
niet bij je thuis? Over duizend-en-één
Nederlandse gewoontes heeft de
Russische Elena Lomonova (50) zich
al verwonderd. “Ik moest helemaal
vanaf nul beginnen.”
Prof.dr. Elena Lomonova, hoogleraar bij
Electrical Engineering, kwam in 1994
voor het eerst naar Nederland. In haar
moederland zag ze geen mogelijkheid
meer om op academisch niveau te
werken. In 1998 kwam ze met haar
zoon naar Nederland. Pas in 2000
werd de familie weer herenigd, toen haar
man ook overkwam. Uit Moskou nam ze
weinig mee, haar huisraad gaf ze weg.
“Russen hechten niet zozeer aan
materiële zaken”, verklaart de Russin
nuchter. In Nederland moest ze alles
opnieuw leren. Maar, zegt ze met een
glimlach: “there are only challenges,
no difficulties”.

Waar ze zich nog altijd over verbaast, is
dat Nederlanders niet als vanzelfsprekend
hulp aanbieden. “Dan zie ik iemand op
het station met koffers zeulen. Dat zou
in Rusland nooit gebeuren.” Lomonova
heeft ook aan het individualisme moeten
wennen. “In Rusland zijn de sociale
bindingen erg sterk, ook tussen vrienden.
Privacy, dat kennen we niet.”
Nog zoiets geks voor Lomonova: “In
Nederland moet je afspraken maanden
van tevoren inplannen. In Rusland kun je
iemand ’s ochtends bellen om te vragen
of ie ’s middags op je feest komt.” Hoewel
Nederlanders er vaak van beticht worden
te direct te zijn, vindt Lomonova juist dat
ze wel wat meer open kaart mogen spelen.
“Nederlanders vermijden conflicten.
Russen zijn explosiever, zeggen alles
wat ze vinden.”
Ondanks alle verschillen is Lomonova
zich steeds meer thuis gaan voelen in
Nederland. “Naarmate ik ouder word,
mis ik steeds minder van Rusland. Een
paar jaar geleden kon ik bijvoorbeeld nog
verlangen naar een typisch Russische
barbecue met gitaren en
muziek. Nu heb ik dat
niet meer.” In Moskou
voelt ze zich inmiddels
een vreemde. “Er is veel
veranderd. Het is een
heel drukke en snelle
stad geworden. Ik mis
de stilte van Nederland
als ik er ben.”
Wat moeilijk blijft, is
het feit dat haar vader
zo ver weg woont. “Onze
zielen zijn sterk met
elkaar verbonden. Ik
ben net als hij professor
geworden. Ik geloof dat
hij trots op me is. We
hebben ermee moeten
leren omgaan dat we
elkaar weinig zien.”
Ze draagt haar afkomst
nog altijd met zich mee,
maar draagt Nederland
een warm hart toe.
“Weet je, ik hou van
Nederland. Rusland is
mijn moederland en
Nederland mijn vaderland.”

Elena met haar vader bij het historisch museum in Moskou

mijn kamer in Eindhoven is ook een
thuis. Ik wil iets maken waarin ik de
samenhang tussen bij mijn ouders zijn,
op kamers zijn en studeren verbeeld.”/

.

De inzendingen moeten voor 10 september binnen
zijn bij SG. Voor meer informatie en aanmelden,
zie www.tue.nl/sg. In november worden de
inzendingen tentoongesteld.

“Nu zie ik pas hoe
rijk onze cultuur is”

Windi (linksboven) bij de bruiloft van haar zus Dhini.

Ze moest er haar geboorteland voor
verlaten om het zich te realiseren:
Indonesië is toch wel erg mooi en
heel divers. Windi Winasti (24),
masterstudent Operations
Management and Logistics, is nu
een jaar in Nederland. Ondanks het
gemis van familie, heeft ze nog lang
niet genoeg van ons kikkerlandje.
“Ik realiseer me nu pas hoe rijk onze
cultuur is”, vertelt de op Sumatra
geboren Windi. “Ik had altijd een hekel
aan de plek waar ik ben opgegroeid.
Riau is een echte industriestad. Nu zie
ik pas hoe gezellig het daar was.” Licht
weemoedig vertelt ze over de speelplek
die haar vader in de tuin creëerde. Van de
plek waar ze later woonden, kan ze zich
nog goed herinneren hoe ze wakker werd
van het geluid van apen. Niet voor niets
heeft ze tegen haar jongere zus Dilla
gezegd dat ze enorm van Indonesië moet
genieten. Windi liet zichzelf altijd op de
foto zetten, nu wilde ze dat ze meer foto’s
van de omgeving had. “Ik heb aan een
vriendin gevraagd om foto’s van een
tempel te sturen bij een toeristische
plek waar ik geweest ben. Nu besef ik
pas hoe mooi die plek is.”
Windi moest erg wennen aan de eetcultuur in Nederland. “Ik heb er nog
altijd moeite mee om ’s middags brood

te eten. Soms zijn er geen andere
mogelijkheden, maar als het even kan,
eet ik rijst.” Via het internet vond ze
uiteindelijk Engelse en Nederlandse
benamingen voor typisch Indonesische
ingrediënten, zodat ze ze in Nederland
kon zoeken. Vooral het fruit mist de
Indonesische enorm. Ze kijkt genietend
als ze de Durian beschrijft, een
smaakvolle en zoete fruitsoort. Helaas
heeft ze die hier nog niet gevonden.
Eind vorig jaar zag ze haar familie weer
even, toen haar oudere zus Dhini
trouwde in Indonesië. In oktober gaat
ze er weer heen, om haar neefje of
nichtje te zien. Via e-mail, sms en
telefoon houdt ze volop contact met haar
familie. “Ik houd van ze, meer dan wat
ook in de wereld. Maar ik mis ze niet
constant, want ze zijn er altijd. Familie
gaat nooit weg, de band blijft.”
Ze vindt het heerlijk om in Nederland
in de frisse buitenlucht te fietsen. “In
Indonesië is er veel luchtverontreiniging.
Ik heb hier stukken minder last van mijn
astma.” Een ander positief punt: “Ik kan
helemaal mezelf zijn. In Indonesië is
meer sociale controle.” Voorlopig blijft
ze nog, want ze is hier nog lang niet
uitgekeken.
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Studenten en medewerkers kunnen met

De laatste doe
Voordat we beginnen over nut en noodzaak
van energiebesparing, eerst wat korte
feiten. Metingen begin dit jaar wezen uit
dat in het gebouw Potentiaal de helft van
de desktops altijd aanstaat. En dat in
hetzelfde gebouw op maandagochtend
tussen tien en twaalf uur vijftig procent
van de verlichting brandt achter gesloten
deuren waar niemand aanwezig is. De
faculteit Electrical Engineering is hierin
niet uniek. De energieverspilling in
Potentiaal is illustratief voor de
gehele universiteit
in Eindhoven.
Iedereen kan op de
achterkant van een
bierviltje de kosten
uitrekenen. Neem
bijvoorbeeld de
desktops. Gemiddeld gebruikt een dualcore pc met een 19 inch lcd-scherm 100
Watt per uur. Dat verbruik is met Power
Options van Windows eenvoudig terug
te brengen. Het programma zorgt dat
een pc automatisch in de stand-by modus
komt (8 Watt per uur) wanneer er
bepaalde tijd niet aan wordt gewerkt. Als
een computer dagelijks zes uur effectief
wordt gebruikt, kan hij dus twee uur in
stand-by staan. De besparing is dan 2 x
0,092 kWh = 0,184 kWh per dag.
Uitgaande van 225 werkdagen is de
besparing 225 x 0,184 = 41,4 kWh per
computer. Vermenigvuldigd met de
drieduizend vaste werkplekken op de
TU/e, komt dat neer op 124.200 kWh;
het jaarlijks stroomverbruik van ongeveer
twaalf tot dertien huishoudens.
Weggegooid geld. Daarom stelt de Dienst
ICT voortaan bij het uitgeven van een
computer standaard Power Options in.
De maatregel kost niets extra, maar levert
wel een aardige besparing op.
Het is slechts een van de oplossingen om
het energieverbruik terug te dringen op
de campus. “Wanneer het ons lukt om
met gedragsverandering drie procent
energie te besparen op de TU/e, dringen
we de kosten flink terug. Drie procent op
een jaarverbruik van 51.000.000 kWh is
1.530.000 kWh. Dat komt overeen met

het verbruik van driehonderd gezinnen
op jaarbasis”, zegt Thijs Meulen. De
beleidsmedewerker gebouwenautomatisering en energiemanagement van de
Dienst Huisvesting geeft geregeld presentaties aan de TU/e over energiebesparing.
“Aan het begin vraag ik altijd wie zijn
licht op de werkkamer heeft uitgedaan
voordat hij naar de presentatie kwam.
Ik zie dan een paar handen omhooggaan.
Mensen die een tweede presentatie van
mij bezoeken,
steken vrijwel
allemaal hun
hand op.
Dat resultaat is
verbluffend.”
Hoewel het energieverbruik van de
TU/e dat van een
middelgrote Nederlandse gemeente overstijgt, gaat een verdere vergelijking mank.
De campus is nu eenmaal geen doorsnee
huishouden. Als een gezin op vakantie
gaat, zal er hooguit nog een koelkast of
diepvries zachtjes blijven brommen.
Aan de TU/e is dat allerminst het geval.

De campus is
nu eenmaal
geen doorsnee
huishouden

Thijs Meulen

Jacht op de gloeilamp
In september start aan de TU/e de campagne ‘The Energy Man’ om medewerkers en
studenten bewuster te maken van het energieverbruik aan de TU/e. Dat gebeurt met
ludieke, prikkelende acties, kondigt Ingrid de Kort van het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) aan. Ze wil nog niet alles prijsgeven, want een deel van de campagne
berust op een verrassingseffect. Een actie wil ze wel kwijt: de jacht op de gloeilamp.
Wie een gloeilamp ontdekt, kan het peertje melden bij de Dienst Huisvesting en krijgt
als beloning een presentje. De Kort: “Het is eigenlijk een van de weinige communi catiecampagnes die exact te meten zijn. Vooraf houden we een nulmeting en kijken
we naar het energieverbruik. Als de campagne eind 2011 stopt, kijken we opnieuw
naar de energiemeter en weten we wat ‘The Energy Man’ heeft opgeleverd.”

Meulen: “De kerstdagen zijn heel goede
ijkpunten. Er is niemand aan de TU/e en
er draait alleen wat moet draaien. Je ziet
dan dat de nullast uitkomt op vijftig
procent van het normale verbruik. Dat is
erg hoog. Dat komt voornamelijk door
de labgebouwen die continu lopen. Het
scheikundegebouw, Spectrum, TNO en
Cyclotron hebben gigantisch veel energie
nodig om de processen die daar lopen
op een veilige manier uit te voeren.”
De Dienst Huisvesting (DH) begon in
1996 aan een meerjarenplan om het
energieverbruik aan de universiteit te
verminderen. Het streven was om het
binnen tien jaar met veertien procent te
verlagen. Meulen: “Omdat we destijds
een heleboel dingen niet goed voor elkaar
hadden, lukte dat aanvankelijk vrij
gemakkelijk. Het Ketelhuis is afgebouwd,
er zijn decentrale ketels geplaatst en we
hebben een centraal warmte- en koudeopslagsysteem gebouwd. Met die technische maatregelen scoorden we goed
zonder dat iemand daar iets van merkte.”
Het gasverbruik nam in die periode
inderdaad met 26 procent af. Het
positieve effect werd echter teniet gedaan
omdat het elektriciteitsverbruik met 11
procent toenam. Deels te verklaren door
ruimere openingstijden van de universiteit en de realisatie van de labgebouwen
Spectrum, Cyclotron en Helix, ware
energieslokkers. De totale energiebesparing tussen 1996 en 2006 bleef
hierdoor steken op zes procent.
Intussen is met enige tussenstappen een
nieuwe meerjarenafspraak (MJA) gemaakt.
Daarin zijn de doelstellingen van 2009
tot 2020 vastgelegd. Ze zijn gestoeld op
drie pijlers: Energie Efficiency Plannen
(EEP), Energiezorg en Monitoring.
Meulen: “De EEP moet je iedere vier jaar
schrijven om de faciliteiten te krijgen
van Economische Zaken en de VSNU.
Je geeft aan waar je energie gaat besparen
en welke maatregelen je neemt.
De Milieudienst Regio Eindhoven toetst
of wij voldoen aan wat wij opschrijven.
Elk jaar vul je een elektronisch milieujaarverslag in met alle energiegegevens.
Voldoe je aan de verplichtingen, dan krijg
je vrijstelling van
energiebelasting
voor zakelijk
verbruik boven
10 miljoen kWh.
In ons geval is dat
veertigduizend
euro.”
De doelstelling
van de MJA is om
tussen 2005-2020
een energieefficiëntieverbetering te bereiken van dertig procent.
Daarvan moet twintig procent binnen
de instelling en tien procent buiten de
instelling worden gehaald. “In dat laatste
geval gaat het onder meer om mobiliteit.
Kunnen we onze werknemers uit de auto
krijgen en ze met openbaar vervoer of
de fiets naar het werk lokken? Op welke
manier regelen we dienstreizen? Maar
het gaat bijvoorbeeld ook om duurzaam
inkopen. Van catering tot gasflessen.
Met dit soort verbredingthema’s
beginnen we in 2011”, aldus Meulen.

Tekst/Frits v
Foto’s/Bart va
Hoewel de TU/e een kleine gem
overdag de campus bevolkt, ove
de universiteit dat van een geme
dertigduizend inwoners. Jaarlij
acht miljoen euro aan gas, water
met computers, verlichting, ve
bij aan die hoge rekening. Daa
studenten en medewerkers kom
van hun gedrag. Ook worden
energievriendelijker gemaakt.
met ruim twee miljoen

De energiebesparing van twintig procent
binnen de instelling is opgedeeld in twee
blokken. De grootste slag, vijftien procent,
verwacht de Dienst Huisvesting (DH) te
halen met Campus 2020.
Met renovatie en nieuwbouw van TU/egebouwen wordt maximale inzet van
WKO en slimmer gebouwenbeheer
mogelijk. Daar bovenop komt het
inkrimpen van
de werk- en
onderwijsvloer
van 330.000
naar 270.000
vierkante meter.
Meulen: “Door de
combinatie van 15
procent efficiëntie
per vierkante
meter en het
verkleinen van
de oppervlakte,
kan een totale efficiëntie bereikt worden
van 31 procent. Als je dat omslaat naar
de totale TU/e-energiebegroting, kom je
uit op een besparing van 2,3 miljoen euro
per jaar.”
Het resterende vijf procent dat binnen
de instelling moet worden gehaald, komt
uit de bestaande gebouwen. Dat moet
gebeuren met technische maatregelen
en door gedragsbeïnvloeding en bewustwording van gebruikers. Bij de technische
investeringen telt vooral de terugverdientermijn. Sommige gebouwen zijn

Alle pc’s
automatisch op
stand-by scheelt
stroomverbruik
van zo’n twaalf
huishoudens
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bewuster gedrag veel energie besparen

et de lamp uit

van Otterdijk
an Overbeeke
meenschap is die voornamelijk
erstijgt het energieverbruik van
eente als Valkenswaard met ruim
ks betaalt de TU/e een slordige
r en stroom. Slordig omspringen
erwarming en ventilatie draagt
arom wil de Dienst Huisvesting
mende jaren meer bewust maken
n oude en nieuwe gebouwen
Op termijn kan de energienota
euro per jaar omlaag.

namelijk over enkele jaren afgeschreven.
Meulen: “Het vervangen van de oude
tl-buizen door nieuwe exemplaren die
minder energie verbruiken, is een goed
voorbeeld. Doordat we groot inkopen, is
de prijs nagenoeg gelijk, maar de nieuwe
verlichting gaat twee keer zo lang mee.
De nieuwe buizen passen bovendien
in de bestaande armaturen. Je bespaart
vrijwel direct tien procent.”
Een ander technisch snufje is de zogeheten
Energy Manager (EM), een softwarepakket waarmee in één oogopslag het

energieverbruik per gebouw zichtbaar
wordt. De EM kan ook een gebouw
slimmer warm stoken of afkoelen.
Meulen: “Als je een gebouw opwarmt,
doe je dat op een gemiddelde buitentemperatuur van de laatste dagen. Daar
wordt de stooklijn op berekend voor de
volgende dag. Zijn er sterke temperatuurwisselingen, dan kan die verwarming
flink doorslaan en wordt een gebouw
veel te warm gestookt.” De EM moduleert
de stooklijn op basis van actuele KNMIcijfers. Het Atriumziekenhuis in Heerlen,
dat al langer gebruikmaakt van de EM,
bespaart hierdoor jaarlijks zeven procent
op de stookkosten.”
Een interessant aspect van energiezorg
is de gedragsbeïnvloeding en bewustwording van de studenten en medewerkers. Het is in feite de eerste stap om
energieverspilling door gebruikers te
voorkomen. Want hoeveel spaarlampen
er ook worden gemonteerd, als niemand
ze op tijd uitschakelt, heeft het weinig
zin. Uit onderzoeken blijkt dat met een
gedragscampagne het energieverbruik
3 tot 5 procent afneemt. De Dienst
Huisvesting start daarom in samenwerking met het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) in september de
campagne ‘ The Energy Man’ (zie kader
op linkerpagina). Meulen is optimistisch.
“We hebben de mindset aan de TU/e mee.
Iedereen wil zuiniger omgaan met energie.
Helaas vallen mensen snel terug op hun
oude gewoonten. Om structureel
draagvlak te creëren, gaan we binnen
iedere faculteit en dienst een ‘Energie
Verbeterteam’ opzetten. De directeuren
en hoofden richten de teams in. Ze kijken
in hun eigen keuken welke mensen
geschikt zijn. We willen zo het deel waar
we geen invloed op hebben verleggen
naar de teams zodat de oplossingen van
binnenuit worden aangereikt.”
“Twee maanden geleden zijn als pilot
twee verbeterteams opgericht voor de
faculteiten Electrical Engineering (zes
mensen) en Technische Scheikunde
(vijf mensen). Voor het einde van dit jaar
volgen de andere faculteiten en diensten.
Meulen: “Bij de samenstelling van het
team voor Scheikunde hebben we vooral
op de labs ingezoomd. Hoe zit het met
jullie openingstijden? Welk labs worden

wanneer gebruikt? Dan kom je samen
wel tot spectaculaire ontdekkingen.
In zes van de acht labs bleken lampen
te branden terwijl er niemand verbleef.
Onze eerste gedachte was om dat op
te lossen met bewegingsmelders.
Maar na een gesprek met de veiligheidscoördinator van Scheikunde bleek dat dit
wettelijk niet is toegestaan. Als iemand
bij een zuurkast
werkt en
niet wordt
opgemerkt
door de
bewegingsmelder,
springen
de lampen uit en kan dat een schrikactie
tot gevolg hebben waarbij chemicaliën
worden gemorst. Daarom is het belangrijk om mensen bij het team te betrekken
die de bedrijfsvoering binnen de faculteit
kennen. En er moet altijd een medewerker
van ict in dat team zitten, want er blijven
te vaak computers doordraaien.”

Meulen: “We weten bijvoorbeeld dat de
zuurkasten in de labs handmatig gesloten
moeten worden. Dat gebeurt uit oogpunt
van veiligheid, maar tegelijkertijd wordt
er dan ook veel minder lucht afgezogen.
Als iedereen zich aan deze regel houdt,
zouden we op jaarbasis 250.000 euro
besparen. Natuurlijk, je kunt het sluiten
van de ramen automatiseren. Dat kost
één miljoen euro.
Een bedrag dat je
na vier jaar hebt
terugverdiend.
Maar we willen
juist het gedrag
van de gebruikers
van de zuurkasten
veranderen. Waarom doen ze die kasten
niet dicht? Als hulpmiddel gaan we
roadshows houden met filmpjes die
studenten wijzen op de effecten van
hun gedrag. In de trant van ‘Hé, dit kun
je besparen als je meewerkt’./

Spectrum, Helix en
Cyclotron zijn ware
energieslokkers

.

Energiebesparende maatregelen op de campus

Traverse

W-hoog

W-laag

Zwarte Doos

De foyer voorzien van aanwezigheids detectie. Nu draait de klimaatregeling
constant door als het gebouw open is.
Besparing aan energie 4000 kWh elektra
en 130 kubieke meter gas. Investering
2.500 euro, terugverdiend binnen vier jaar.
Vermeden CO 2 -emissie is 29 ton per jaar.
Netto contante waarde 4.300 euro.

Spanningsverlaging tl-verlichting, zalen
Noord. Besparing aan energie 37.500 kWh
elektra op jaarbasis. Investering 16.700
euro, terugverdiend in vier jaar.
De vermeden CO 2-emissie is 25 ton per
jaar. Netto contante waarde 23.500 euro.

Aanbrengen bewegingsmelders kelders.
Besparing aan energie 17.500 kWh elektra
op jaarbasis. Investering 1.750 euro,
terugverdiend na twee jaar. De vermeden
CO 2-emissie is 11,7 ton per jaar. Netto
contante waarde 14.000 euro.

Gloeilampen (175 x 60 Watt) vervangen
door spaarlampen. Besparing aan energie
34.650 kWh elektra op jaarbasis.
Investering 1.500 euro, terugverdiend na
v i e r m a a n d e n . D e v e r m e d e n C O 2 -emissie
is 23,2 ton per jaar. Netto contante waarde
2.300 euro.

(Bron: Energie Efficiency Plan 2009-2012)
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Internationale gemeenschap: intercul
Tekst/Sjoukje Kastelein
Foto’s/Bart van Overbeeke
Illustraties/Jeannette Bos
De TU/e heeft een grote, snel groeiende internationale
gemeenschap. Ruim een vijfde van de masterstudenten is
niet-Nederlands. Bij de werknemers is dat bijna één op drie
en onder wetenschappelijk personeel maar liefst bijna één op
twee. De samenwerking met Nederlanders in werk en studie
gaat goed. Qua sociale contacten wil het echter nog niet zo
vlotten, zo blijkt uit de International Student Barometer.
Dat het contact tussen internationale en
Nederlandse studenten verbeterd moet
worden, is een van de belangrijkste aanbevelingen die dit jaar voortkomen uit het

onafhankelijke, internationale onderzoek
International Student Barometer. Ruim
driehonderd internationale TU/e-studenten vulden de vragenlijst in. De tevredenheid over het contact met Nederlanders is
57 procent, tegen 89 procent tevredenheid
over sociale contacten met andere nationaliteiten. Als het gaat om echt vriendschappelijk contact is de score nog lager:
49 procent tevredenheid.
De TU/e onderzocht ook zelf de ervaringen
van internationale studenten. Van de
88 deelnemers aan een enquête van het
Onderwijs en Studenten Service Centrum
(STU) gaf 79 procent
aan dat er harder
gewerkt moet worden
aan het intercultureel
bewustzijn aan de
TU/e. Twintig procent
antwoordde neutraal
en slechts één student
vond dat niet nodig.
Het eigen intercultureel bewustzijn
werd beduidend hoger ingeschat dan dat
van Nederlandse medestudenten.
Op de vraag hoe hoog de sociale integratie
van niet-Nederlandse en Nederlandse
studenten op de agenda staat van het
STU, wijst projectmanager Internationalisering Inge Adriaans naar een punt
hoog boven haar hoofd: “Zo hoog!”. Ze
benadrukt dat er al veel gedaan wordt om
studenten uit het buitenland zo goed

mogelijk wegwijs te maken in de Neder
landse studiecultuur. Sinds drie jaar is er
een speciaal introductieprogramma.
Daarin zijn vier dagdelen ingericht voor
de training Dutch Culture and Cooperation, waarbij wordt ingegaan op de Nederlandse cultuur, sociale vaardigheden en
het werken in projectgroepen.
Ook voordat studenten vanuit het buitenland naar Nederland komen, is er al veel
aandacht voor ze. Vanuit STU wordt in
een telefonisch gesprek bekeken of een
student de juiste instelling en sociale
vaardigheden heeft om in Nederland te
studeren. Via de Facebook-pagina TU/e
International Student Team kunnen ze
alvast contact leggen met hun medestudenten en allerlei vragen stellen.
In zowel de International Student
Barometer als het eigen onderzoek door
STU geven de internationale studenten
aan dat ze zeer tevreden zijn over het
voorbereidingstraject, de ontvangst in
Nederland en het introductieprogramma.
Zaak is nu dat er ook in het vervolgtraject
meer aandacht is voor de sociale integratie
tussen Nederlandse en buitenlandse
studenten. Een project waar Inge Adriaans
veel van verwacht, is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in de Bunker, de
common room. “We
hopen dat de
verenigingen die al
in de Bunker zitten
(cultuur- en studentenverenigingen, red.)
gestimuleerd worden
om zich wat meer te
richten op de internationale studenten,
en dat er wat meer gemengde activiteiten zullen ontstaan.” De
common room wordt naar verwachting in
september of oktober geopend. Verder is
STU bezig met het opzetten van een buddyproject aan de faculteiten. De bedoeling
is dat een buitenlandse en een Nederlandse student aan elkaar gekoppeld worden.
Binnenkort zullen gesprekken van start
gaan over de precieze invulling hiervan.
Bij Scheikundige Technologie heeft al

Nederlandse
studenten
hebben een laag
intercultureel
bewustzijn

Peter van de Lageweg, Nederland
Masterstudent Bouwkunde

Peter van de Lageweg (23)

Peter van de Lageweg is masterstudent
Bouwkunde en tevens penningmeester van
studievereniging CHEOPS. In het eerste jaar
van zijn master werkte hij samen met buiten landse studenten in een speciaal interna tionaal project. Iedereen was verplicht om
samen te werken in een duo met iemand
van een andere nationaliteit. Hoe ging die

samenwerking? “Bepaalde dingen zijn anders
dan met Nederlanders. Het hangt sterk van
de nationaliteit af. Als je bijvoorbeeld
afspraken wilt maken moet je soms heel
duidelijk zijn over hoe laat je elkaar treft en
wat je precies moet meenemen. Sommige
buitenlandse studenten zijn daar veel losser
in. Ik vind dat niet erg, ik merk dat ik de
neiging heb om me aan te passen en zelf
dus ook wat makkelijker te zijn. Verder vind
ik het leuk om te zien dat buitenlandse
studenten erg geïnteresseerd zijn in de
Nederlandse architectuur. Ze weten er
heel veel over.”
Peter ziet eigenlijk geen nadelen in de
samenwerking met niet-Nederlanders.
“Het betekent een verbreding van je eigen
kijk op dingen. Het is niet zozeer dat je
meer leert over je vakgebied, maar het is wel
heel goed voor je algemene ontwikkeling.”
Buiten zijn studie om heeft Peter geen
s o c i a a l c on t a c t m e t b u i t e n l a n d s e s t u d e n t e n .
Maar dat komt vooral doordat dit pas het
eerste jaar is dat zijn faculteit officieel
masterprogramma’s in het Engels aanbiedt.
Omdat hij nu zelf een bestuursjaar doet,
volgt hij geen onderwijs en kent hij dus geen
internationale medestudenten. “De buiten landse studenten waarmee ik contact had
waren Erasmusstudenten, en die zijn er
dus maar kort. Wat dat betreft moet het
internationale hier nog een beetje van de
grond komen.”

een pilot voor het buddyproject plaatsgevonden.
De integratie van TU/e-medewerkers
is tot nu toe nog niet onderzocht. Maar
volgens Willem van Hoorn, die zich voor
de Dienst Personeel en Organisatie
(DPO) bezighoudt met opvang en begeleiding van internationale medewerkers,
zijn er voldoende signalen dat er werk aan
de winkel is. Er is al een speciale introductiedag voor nieuwe buitenlandse
medewerkers. Voor zowel medewerkers

Catarina Esteves, Portugal
UD bij Scheikundige Technologie

Catarina Esteves (33)

Dr. Catarina Esteves kwam in 2006 naar
Eindhoven voor een postdoc-traject. Ze liet
haar man achter in Portugal met het idee
dat ze na twee jaar weer terug zou keren.
Maar vier jaar later werkt ze met veel plezier
als universitair docente Materiaal- en
Grensvlakchemie aan de faculteit
Scheikundige Technologie en woont ze

samen met haar man in Eindhoven.
“Ik kan alleen maar positief zijn over mijn
sociale leven hier. Omdat het in eerste
instantie tijdelijk zou zijn, kwam ik hier met
een open mind en een gevoel van avontuur.
Dat bepaalt je instelling en het helpt je om
open te staan voor een nieuwe cultuur en een
nieuwe baan. Ik werd makkelijk opgenomen
door mijn Nederlandse collega’s en
vrienden, ook buiten het werk. Als je er iets
voor doet, gaan deuren makkelijk open.
Maar het moet wel van jou uitgaan.”
Als docente merkt Esteves dat studenten
met verschillende achtergronden allemaal
op een andere manier studeren en verschillend omgaan met bijvoorbeeld sociale situaties. Volgens haar hoeft dat een soepele
omgang helemaal niet in de weg te staan.
Haar motto is: “Leer ermee leven. De ene
manier is niet beter dan de andere. Ik zou
zelf niet willen dat elke student hetzelfde
was. Dat zou dingen makkelijker maken,
maar niet interessanter.” Dat principe gaat
volgens haar ook op bij vriendschappen. “Ik
heb zowel Nederlandse als buitenlandse
vrienden. Maar ik voel geen verschil.
Het gaat om het acceptéren van de verschillen. En daarvoor hoef je geen drempel over.”
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Oorzaken voor
gering sociaal contact
Uit gesprekken met de Dienst Personeel en Organisatie, het Onderwijs en Studenten
Service Centrum, studieverenigingen, internationale studenten en medewerkers
komen een aantal oorzaken naar voren voor het geringe sociale contact:

als studenten is er de online ‘TU/e
Meeting Place’. Van Hoorn weet verder te
vertellen dat ook de personeelsvereniging
bezig is om zich meer te richten op haar
internationale doelgroep. Maar hij
constateert ook: “Nu hébben we een internationale gemeenschap. Het zou leuk
zijn als we er over vijf jaar eentje zíjn.”
De vraag is inderdaad of al die aandacht
voor ‘de internationale gemeenschap’
daadwerkelijk resulteert in een betere
integratie zolang er niet actief wordt

ingezet op vermenging. Om het contact
tussen de internationale en de Nederlandse TU/e-populatie te verbeteren, zal
er ook aan de Nederlandse kant iets
moeten gebeuren./

.

Yili Hu kwam in de zomer van 2008 vanuit
China naar Nederland voor de master opleiding Electrical Engineering. Toen Cursor
haar destijds tijdens de Introductieweek
dagelijks interviewde, was Yili nog een
bescheiden meisje dat zich wat afwachtend
opstelde. “Ik was erg verlegen, vooral over
mijn Engels. Toen ik een keer met een paar

Met name niet-westerse nieuwkomers moeten, zeker in het begin, flink wennen
aan de Nederlandse omgangsvormen zoals de beruchte, aan botheid grenzende
directheid en het informele contact/gebrek aan hiërarchie tussen studenten en
docenten of baas en medewerkers.
Buitenlandse studenten komen hier vaak met een beurs waaraan de voorwaarde
verbonden is dat ze hun programma nominaal afronden. Om alles op tijd te halen,
zijn ze meer tijd kwijt aan hun studie dan Nederlandse studenten.

Yili Hu, China
Masterstudente Electrical Engineering
Yili Hu (23)

Nederlanders hebben vaak al hun eigen sociale netwerk op het moment dat ze
internationale collega’s of medestudenten krijgen. De behoefte om nieuwe
vrienden te maken is bij de buitenlandse nieuwkomers meestal groter.

medestudenten naar de McDonalds ging,
wist ik niet eens hoe ik moest bestellen.
Dus ik wees naar de jongen die vóór mij had
besteld en zei op goed geluk: ‘The same.’
En toen bleek dat hij echt een gigantisch
menu had besteld”, vertelt Yili lachend.
Inmiddels redt ze zich prima in Nederland.
“Ik ben directer, naar anderen maar ook naar
mezelf. Ik weet beter wat ik wil. In China kies
je een studie waarmee je veel geld kunt
verdienen en dus een beter leven kunt
leiden. Hier kies je je studie omdat je het
leuk vindt, en het is je eigen verantwoorde lijkheid.
De druk is minder groot en je wordt goed
begeleid. Dat waardeer ik hier heel erg.”
Hoewel ze het prima naar haar zin heeft en
graag in Nederland wil blijven om te werken,
is Yili nog niet helemaal tevreden over het
contact dat ze heeft met Nederlanders.
“Ik woon in een huis met Chinese vrienden,
daar breng ik ook meestal mijn vrije tijd mee
door. Als ik met Nederlandse collega’s praat,
merk ik dat ze vaak niet verder komen dan de
standaardvragen: hoe gaat het met je stage?
Vind je het leuk hier? Wat vind je van het
Nederlandse eten? Wat vind je van het weer?
Dat vind ik jammer.”

In Nederland bestaat een sterke scheiding tussen werk en privé. Daardoor zijn
collega’s/medestudenten hier niet automatisch vrienden.
Bij veel activiteiten ligt de focus op buitenlandse studenten óf op Nederlandse
studenten. Bij activiteiten door Nederlandse initiatiefnemers weten buitenlandse
studenten bovendien vaak niet dat zij daar ook welkom zijn, of ze voelen als
buitenlander een drempel om mee te doen.
Nederlandse studenten komen vaak via kijkavonden in ‘Nederlandse’ studentenhuizen
terecht. Internationale studenten worden voornamelijk door de TU/e gehuisvest in
aparte woonvoorzieningen. (Volgens Inge Adriaans van STU gaat dit in de toekomst ver anderen. Er wordt nagedacht over een flinke uitbreiding van de woonruimte op de
campus en het creëren van een woonvriendelijkere sfeer die ook Nederlandse studenten
moet aantrekken, onder andere door de vestiging van winkeltjes en restaurantjes en bij voorbeeld langere openingstijden van de bibliotheek.)
Projectgroepen: bij sommige faculteiten mogen studenten zelf hun groep
samenstellen. In de praktijk trekken dan de Nederlanders naar elkaar toe en
de internationalen eveneens. Vrijwel alle studenten (zowel Nederlandse als
internationale) geven desgevraagd aan dat het de integratie zou bevorderen
als de docent de projectgroepen indeelt.
Het blijkt in veel gevallen lastig om internationale studenten te bewegen om
zich actief in te zetten voor bijvoorbeeld hun studievereniging. Bij CHEOPS
(Bouwkunde) en GEWIS (Wiskunde & Informatica) is het afgelopen jaar bijvoorbeeld
geprobeerd om een internationale commissie op te zetten. Bij allebei is dit mislukt
wegens gebrek aan belangstelling onder buitenlandse studenten.
In sommige vakgroepen of opleidingen zitten domweg geen of heel weinig
Nederlanders. Bij de post masteropleiding Process & Product Design bijvoorbeeld
zit niet één Nederlandse student.
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Start Campus 2020
postponed several
months due to asbestos

The asbestos fibers were discovered during a soil survey that
is conducted routinely during
construction projects. This discovery is all the more remarkable
when you consider that the
asbestos removal was wound up
in March and the building had
been declared free of asbestos
after various inspections.
The Executive Board (CvB) is
launching an investigation into
the amount and the spread of the
asbestos. In addition, it is being
examined what health risks have
been incurred by employees of
construction companies and of
TU/e. “Our impression is that

most of these people have been in
the crawl space for short
periods”, says CvB spokesman
Peter van Dam. He states that all
employees have been notified
and all bodies involved have also
been informed.
The CvB is also going to find out
who exactly is responsible for the
course of affairs and will see if
there are any legal consequences.
For the time being the W-hall will
be closed and all construction
activities have been ceased. The
start of the renovation is expected
to be postponed for at least two to
three months. And the festive
kick-off by the CvB on 30th June
has been cancelled. “It stands to
reason that we regret the postponement of the kick-off
ceremony, but we would not want
to run any risk – however small –
with the health of the visitors”,
university
secretary
Harry
Roumen explains.
The renovation of the W-hall is
the first project within the
framework of Campus 2020.
New construction and renovation are intended to give the
university campus a new look.
(FvO)/

.

????

During your final research or PhD
project you may not be dwelling so
often on the question whether your
finding has any market value.
Nevertheless it can be interesting to
look into this question in more detail.
TU/e provides opportunities galore
to assist you in this effort.

I wonder…

Expectations are that the conversion of the W-hall will be
postponed several months,
due to the recent discovery of
carcinogenic asbestos fibers
on the floor of the crawl space
of the W-hall. Approximately
seventeen to eighteen employees of construction companies and two or three TU/e
employees have been inside
the crawl space. They have
been notified. It is being
examined what health risks
they have incurred.

Look Who’s Talking
All information about the meetings
can be found on www.bc-e.nl.
On Thursday 15th July next there will
be an informative meeting about
the BCE program in the MultiMedia
Pavilion in the TU/e ground at 15.00
hours. For more information you can
e-mail to: i.g.j.george@tue.nl.

practical training sessions in
presenting, writing, selling,
negotiating and networking. All
subjects and training sessions
are presented in English. If you
pass the program successfully,
you will be issued with a certificate.
Ivo George works as Master
Controller at the BCE. George:
“Apart from time, the program
will cost students nothing. It is a
nice supplement to a regular
study. You will be given ample
opportunities to develop skills
that do not come up in the usual
study. Regardless whether or not
you decide to start your own
enterprise in the end, subjects
like negotiating and presenting
will always be useful.”

The most important component
of the program is the final
project, according to George.
“That is when students get
cracking on their own ideas or an
idea proffered by the university,
and set up an enterprise based
on this idea. The final product is
a business plan that must really
be feasible.” For the most promising projects the BCE will pay
for a coach from the business
community.
In order to follow the BCE
program, you do not need to be
certain that you are in fact going
to start an enterprise of your
own. It is intended first and
foremost as guidance. Beside
the formal classes the BCE will
also provide workshops, lectures
and summer courses. These are
open to everybody, so you do not
even have to be a participant in
the BCE program. (HB)/

up an enterprise of your own. If
it does, you start writing a
business plan, whereby you can
also ask for assistance. When
you have completed your business plan, you can turn to the
Incubator3+ foundation for
financing, coaching, accommodation and an important network.
Before becoming a member of
the foundation, you present

your plan. On the basis of that
plan the foundation decides
whether you will be admitted,
and whether it wants to back you
up financially. In the Netherlands the formal way of setting
up an enterprise runs via the
Chamber of Commerce, which
is located in the Kennispoort
building on the TU/e campus.
(HB)

Ivo George.
Photo: Bart van Overbeeke

The Brabant Center of Entrepreneurship (BCE) offers
university classes, workshops
and lectures with one purpose:
teach students entrepreneurial
skills. The program is intended
for anyone interested in
learning more about entrepreneurship.
The BCE Master’s program is
followed as an add-on to the
Master study. It does not matter
which Master you follow: if you
study at TU/e you can participate
in the program. Subjects you
study include entrepreneurial
finance, entrepreneurial marketing, social law and business
ethics. Apart from lectures the
program
features
various
You can take all your
questions about the
potential of your
finding to the TU/e
Innovation Lab,
which is located in
the MultiMedia Pavilion (MMP)
on the TU/e campus. Here they
will find out in consultation
with you whether your finding
has sufficient potential to start

.

Eindhoven university town via Dommel student flow

Depending on weather conditions, five to ten thousand visitors are expected. The activities
are not aimed at research or
education, but rather at fun and
amusement. For this purpose a
podium will be erected near the
Zwarte Doos, together with a
dance floor in front of it. On this
floor a traditional Chinese dance
group will present two different
folk dances in full regalia.
Forty-five minutes have been
scheduled for the group to
change their attire.
Near the old bridge between
Kennispoort and the Auditorium
works of art are on display made
by Industrial Design students.

Tom Kölker has created work
out of the contrast between the
organic shapes of ripples in the
river Dommel and the angular
shapes he has cut from finemeshed polystyrene foam.

“I want to surprise the public with
planes located in perspective
that would normally float apart.
By means of connections between
the planes I prevent this.” Thus,
Kölker is floating a cube, a pyramid and a prism with a hexagon
as a base. Alice van Beukering
and Ken Giang have built a Fake

Whale. The idea is for this big
whale to spout Dommel water.
Compositum will allow the public
to play around with empty beer
crates on the field between the
Limbopad and the bicycle track,
not far from the Auditorium.
They have come up with two
contests for this: who can build
the highest tower and who can
build the most beautiful construction.

At the Student Sports Center
three sports clubs will give the
public an opportunity to do
something entirely different
from the usual Sunday activities.
Visitors can board a canoe,
swish down in a zip line or try to
cross the river Dommel via a
Red Indian bridge. If you want
to stay dry in any case, you can
also turn to archery club Da Vinci.
Outdoor sports club All Terrain
will construct a Red Indian
bridge of two ropes, one for the
feet and one for the hands. One
by one the brave-hearted can
attempt to get to the other side
of the river Dommel. A tad less
risky may be the zip line, where
gravity combined with a good
push-off will do half the job.
(NS)/
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On the banks of the river
Dommel, between Nederwetten
and the High Tech Campus, the
biennial Doe de Dommeldag
will be held again on Sunday
4th July. Along the sixteenkilometer-long route the municipality and various other organizations will do their best to
attract cyclists, skaters and
pedestrians from the tracks.
TU/e will also join in again
and has therefore organized
activities and performances.
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Lezingenreeks UvT-hoogleraar Corien Prins ‘Who’s in control?’

Baas over je eigen gegevens
Met haar interactieve lezingen wil Prins,
lid van de wetenschappelijke raad voor
regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar
Recht en Informatisering aan de
Universiteit van Tilburg, studenten
inzicht wil geven in maatschappelijke
implicaties van de introductie van nieuwe
technologie, op het gebied van ict,
bio- en nanotechnologie en ambiënte
omgevingen, waarbij virtuele informatie
op de omgeving wordt geprojecteerd.
Prins: “Bij nieuwe technologie, waaronder
internet en in het bijzonder sociale media,
zoals YouTube en Hyves, lijkt het of individuen meer controle krijgen doordat ze
zelf informatie kunnen publiceren en zelf
kunnen bepalen welke informatie ze
bekijken. Aan de andere kant zie je dat
individuen juist de controle verliezen.
Denk alleen al aan de toename van online
identiteitsdiefstal.”
Een van de
ontwikkelingen
die Prins
bespreekt,
zijn nieuwe
technologische
mechanismen die
worden gebruikt om rechtsregels te
handhaven en wat voor invloed dat
heeft op de mate van controle die je
als individu hebt. “Een voorbeeld daarvan
zijn Privacy Enhancing Technologies
(PET). Hierbij worden rechtsregels als het
ware rechtstreeks in de technologie
ingebouwd. Je maakt een browser bijvoorbeeld zo dat niet automatisch je IPadres wordt afgegeven. Toezichthouder
College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) pleit voor PET.” Een ander
voorbeeld is de kopieerbeveiliging,
waarbij aanbieders via een softwareslot
het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk
beschermd materiaal met technische
middelen afdwingen.
Het doel van zulke nieuwe mechanismen
is om de wet te handhaven. De wet vind je
in het wetboek, een openbaar document.
Ook in een contract of licentievoorwaarden
kun je lezen wat er wel en niet is toegestaan.
“Maar hoe transparant en controleerbaar
is een kopieerbeveiliging eigenlijk? En
hoe weet je welke keuzes daarachter
zitten?”, vraagt Prins zich af.

Interview/Ingrid Magilsen
Foto/Ton Toemen
Sensoren die Benetton in kleding aanbrengt, om bij te
houden hoe vaak en waar een jurk gedragen wordt. Een
politieonderzoek dat start bij de bio-bank van het AMC. Of
criminelen die met je persoonsgegevens aan de haal gaan.
Het zijn geen paranoïde overpeinzingen, maar voorbeelden
uit de lezingenreeks ‘Who’s in control?’ die prof.dr. Corien
Prins dit najaar aan de TU/e geeft.
Prins nodigt studenten uit na te denken
over het controlevraagstuk op allerlei
gebieden. Bijvoorbeeld als het gaat om
dna-onderzoek. “Veel Nederlanders
weten niet dat op het moment dat je
bloeddonor bent of dat je als vrouw een
uitstrijkje laat
maken, of
wanneer je een
stukje huid laat
onderzoeken,
dat dit lichaamsmateriaal wordt
bewaard en het
in een databank
terecht komt.
Deze bio-banken worden in toenemende
mate gekoppeld, het zogenoemde Parelsnoerproject. Uit die gekoppelde databanken kan allerlei informatie worden
gegenereerd. Uit dat materiaal is bijvoorbeeld genetische informatie af te leiden.
Maar wie is eigenlijk eigenaar van dat
lichaamsmateriaal, van die stukjes huid,
van dat bloed? En wie zit er op de controlerende stoel?”
Prins:“Niemand weet dat politie en
justitie wettelijke bevoegdheid hebben
om aan te kloppen bij een bio-bank met
een opsporingsverzoek. We discussiëren
over dna-databanken en vingerafdrukken,
maar aan de achterkant, bij de medische
bio-banken, staat de deur wagenwijd
open.”
Als crimineel kun je dus maar beter niet
meer naar de dokter gaan? Prins: “Als
je het heel strikt bekijkt, kun je als
onschuldige burger ook maar beter de
dokter mijden als je niet in een politiedossier terecht wilt komen. Tijdens een
opsporingsonderzoek begint de politie
met een brede populatie om de crimineel

“Ik wil studenten laten
ervaren of ze al dan niet
‘in control’ zijn over hun
persoonsgegevens”

te vinden. Ik denk dat daarom wel tachtig
procent van de Nederlanders ergens in
een politiedossier vermeld wordt als
onderdeel van een zoektraject. Die
gegevens worden soms ook langer
bewaard.”
Het controlevraagstuk komt ook terug in
de nanotechnologie, aldus Prins, “vooral
omdat we het niet zien. Kledingfabrikant
Benetton was bijvoorbeeld van plan om
technologie in kleren toe te passen zodat
ze konden zien hoe intensief een jurk
wordt gedragen. Ze gingen nog niet zo
ver dat ze met geodata wilden volgen waar
de jurk wordt gedragen. Dertig jaar geleden
zou ik zeggen, u bent paranoïde. Dat gaat
niet gebeuren. Maar technisch is dit
mogelijk. Sterker nog, ik beschrijf een
eenvoudige variant. En heb je eigenlijk
de keuze om je eraan te onttrekken als je
niets met nanotechnologie te maken wilt
hebben?”
Het vraagstuk ‘Who’s in control?’ zie je
volgens Prins tenslotte in zogenoemde
smart environments .
“Mensen
hebben niet
alleen een
mobiel, maar
ook een portemonnee op
zak. In toenemende
mate heb ik daar kaartjes in zitten. Stop
daar een RFID-chip in en mijn gangen
zijn constant na te gaan.”

Prins: “Ik heb het altijd al een uitdaging
gevonden om op het snijvlak van twee
disciplines te werken, zowel in onderzoek
als onderwijs. Ik wil studenten overtuigen
dat het recht niet saai is en dat je er als het
ware mee kunt spelen. We hebben dagelijks
met recht te maken en de techniek wordt
er voor een deel door gedicteerd. Zo heeft
Facebook allerlei contractuele regels wat
zij wel en niet met onze persoonsgegevens
mogen doen. Het is allemaal recht.”
Dus voor technici is recht niet alleen
belangrijk als het om patenten gaat?
“Een belangrijk deel van ict-vindingen is
helemaal niet patenteerbaar, omdat de
meeste vindingen onvoldoende nieuw
zijn”, legt Prins uit. ‘Nieuwheid’ in het
octrooirecht wil zeggen dat je iets bijdraagt aan de mondiale stand van de
technologie. Dat is een strenge toets. Bij
software gaat het echter vaak om variaties
op bestaande softwareprogramma's.
Daarbij probeer je juist ook bij eerdere
applicaties aan te sluiten zodat een
eindgebruiker makkelijker met het
programma om kan gaan. Je springt in
op het succes van je voorganger. Binnen
de ict ontleen je daarom veel meer
bescherming aan het auteursrecht.”
Prins: “En bij auteursrecht denken studenten weer eerder aan het downloaden
van muziek. Het is overigens een misverstand dat je geen muziek of tekst mag
downloaden. Dat mag wel. Je mag alleen
geen muziek zonder toestemming van de
rechthebbende úploaden. Software vormt
een uitzondering, dat mag je ook niet
downloaden. Voor allerhande technische
handelingen met verschillende media en
auteursrechtelijk beschermde
werken, gelden
dus verschillende juridische
regimes. En
daarmee ook
weer heel verschillende
manieren van
wettelijke controle. Maar de vraag is natuurlijk of er op internet überhaupt nog
wel feitelijke controle op het kopieergedrag mogelijk is. Wellicht is het
auteursrecht ten dode opgeschreven.”

“Wie is eigenaar van
dat lichaamsmateriaal,
van die stukjes huid,
van dat bloed?”

Prins wil studenten actief mee laten doen
tijdens ‘Who’s in control?’. “Ik ga ze
bijvoorbeeld de opdracht geven om op
het gemeentehuis inzage in hun
gegevens te vragen.
Het antwoord
krijgen ze waarschijnlijk niet omdat
ambtenaren het zelf
ook niet weten. Of ik
laat ze een inzageverzoek doen bij
Google. Ik wil ze zelf
laten ervaren of ze al
dan niet ‘in control’
zijn over hun persoonsgegevens.”

Prins heeft een indrukwekkend curriculum vitae. Ze bekleedt vele bestuurlijke
functies die min of meer zijdelings met
haar vakgebied te maken hebben. “Ik
vind dat we als wetenschappers een maatschappelijke opdracht hebben”, legt Prins
uit. Daarbij wil ik mijn bijdrage niet
beperken tot het publiceren van Engelstalige artikelen. Al kan ik maar tien
burgers of studenten ervan overtuigen dat
ze alerter moeten zijn als het gaat om hun
persoonsgegevens. En dat ze daarin zelf
een rol spelen.”/

.

Lezingenreeks
Who’s in Control?
Eindhoven University Lectures: ‘Technological Change:
Who is in control?’ door prof.mr. Corien Prins in najaar 2010.
De collegereeks wordt afgesloten met een lezing bij Studium Generale.
De lezingenreeks is onderdeel van de academisch vormende
universiteitsbrede vakken waaruit derdejaars bachelorstudenten
van alle TU/e-disciplines kunnen kiezen in hun minor.
Van de eerste lezingenreeks van Tijs Goldschmidt die dit jaar werd
aangeboden, is onlangs een boekje verschenen met dvd.

1 juli 2010 Cursor
16/ Nieuws

Eervolle vermelding voor
TU/e-alumna bij Archiprix
TU/e-alumna Zineb Seghrouchni heeft
een eervolle vermelding gekregen in
de verkiezing Archiprix NL 2010. Deze
jaarlijkse prijs voor afstudeerders in
de architectuur en stedenbouw werd
afgelopen weekend uitgereikt in
Groningen.
De Stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van negen Nederlandse
hoger-onderwijsinstellingen, waaronder
de TU/e, op het gebied van architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur.
De TU/e stuurde dit jaar het afstudeerwerk
‘Urban Tactics’ van Zineb Seghrouchni in.
Ze deed onderzoek naar de vervallen wijk
São Cristóvão in Rio de Janeiro: voorbeeld
van een stad waar megaplannen domineren,
waardoor sommige plekken uit beeld
raken en worden gezien als locaties zonder
potentie. De genoemde wijk wordt sinds
1990 doorsneden door een gigantische
tweelaags snelweg op poten. Toch kunnen
dergelijke plekken, ondanks de grootste
plannenmakerij van bovenaf, broeien van
activiteiten en initiatieven door mensen
uit de omgeving, constateert Seghrouchni.

Duizend vrijwilligers gezocht
voor oefening ontruiming TU/e

Haar afstudeerplan onderzoekt hoe je die
zelforganisatie met ontwerpinstrumenten
kunt faciliteren.
De jury roemt de ‘bottom-up benadering
en overtuigende analyse’ van Seghrouchni:
‘De ambitie om een aanzet te leveren tot
een discussie over het stimuleren van een
zelfgeorganiseerde stadscultuur is goed
geslaagd’. De TU/e-alumna, in 2008 afgestudeerd, werkt tegenwoordig als stedenbouwkundige bij OKRA Landschapsarchitectecten.
De Archiprix-jury kende de eerste prijs toe
aan Jeroen Atteveld (Academie van Bouwkunst Amsterdam), die in zijn ontwerp
‘Thermen Westpoort’ een thermencomplex
en een afvalverbrandingsgebouw in het
Amsterdamse havengebied combineerde.
De tweede en derde prijs gingen naar
Monique Sperling (Wageningen), die een
multifunctionele Afsluitdijk ontwierp, en
naar Fleur Muris (Maastricht), die afstudeerde op een ontwerp voor een hotel dat
bijdraagt aan de profilering van Limburg
als ‘wellness-provincie’. (MvdV)/

.

Prijs voor snelle datatransmissie
Promovendus Mohammad Al Fiad, werkzaam in de vakgroep Electro-Optical
Communication Systems, heeft op 10 juni
de Telecommunicatieprijs 2010 van ingenieursvereniging KIVI NIRIA ontvangen.
Al Fiads werk werd beoordeeld als het
beste promotieonderzoek op het vlak van

de telecommunicatie in Nederland. Hij
ontwikkelde efficiënte signaalcodeertechnieken voor hogere transmissiesnelheden
in bestaande optische netwerken. Al Fiad
bereikte zo snelheden van 200 Gigabit per
seconde in glasvezelnetwerken ontworpen
voor slechts 10 Gb/s. (TJ)/

.

De TU/e zoekt duizend vrijwilligers voor
een rampenoefening met ontruiming en
evacuatie. Het betreft een grootschalige
rampenoefening die de TU/e organiseert
samen met de gemeente Eindhoven en
de Koninklijke Landmacht. ‘WAKE UP’
is de werktitel voor deze oefening die
gehouden wordt op vrijdag 24 en
zaterdag 25 september. De vrijwilligers
worden gezocht onder studenten en
medewerkers van de TU/e.
Het is voor het eerst dat er een oefening
wordt gehouden op het TU/e-terrein
waarbij zo’n duizend mensen zijn betrokken.
Bij de TU/e en de betrokken instanties
staat veiligheid hoog in het vaandel. Ook
binnen de TU/e bestaat het risico van een
calamiteit, denk aan brand in één van de

TU/e-gebouwen. Maar ook een ongeluk
buiten de campus kan zorgen voor gevaarlijke situaties op het TU/e-terrein. De universiteit, de gemeente Eindhoven en de
Koninklijke Landmacht willen goed voorbereid zijn op rampen, vandaar deze
oefening.
De oefening bestaat uit een grootschalige
ontruiming gevolgd door een evacuatie.
De ontruiming is vrijdagmiddag 24 september op de TU/e-campus. Daarvoor is de
TU/e op zoek naar duizend vrijwilligers.
Na de ontruiming wordt ook een evacuatie
geoefend. Daarvoor reist de helft van de
duizend vrijwilligers af naar één van de
Landmacht-kazernes in deze regio. Dit
onderdeel van de oefening duurt tot
zaterdagochtend 25 september. (CvK)/

.

Kijk voor meer informatie op www.tue.nl/wakeup.

Startup Werktuigbouw opnieuw succesvol
Sorama, high-tech startup van de
faculteit Werktuigbouwkunde, is door
New Venture verkozen tot een van de
drie meest innovatieve en veelbelovende
startende ondernemingen in Nederland.
De startup kreeg afgelopen donderdag
in de finaleronde 25.000 euro overhandigd door oud-staatssecretaris en huidig
ABN-AMRO-bestuurslid Joop Wijn.
Sorama is voortgekomen uit het promotieonderzoek van mede-oprichter dr.ir. Rick
Scholte. Hij ontwikkelde een geluidscamera waarmee geluidsbronnen nauwkeurig gelokaliseerd en gevisualiseerd

kunnen worden. Belangrijke toepassing
van de geluidscamera is geluidsreductie
van nieuwe apparaten. De vinding heeft al
geleid tot aanpassingen aan een ventilatiesysteem en een beademingsapparaat.
Sorama won eerder al duizend euro in de
tweede ronde van New Venture. In oktober
2009 kreeg Scholte de Simon Steven
Gezelprijs voor zijn onderzoek naar sound
imaging.
Maar liefst honderdzeventig beginnende
ondernemingen dienden dit jaar een
businessplan in bij New Venture, een
initiatief van McKinsey en het Ministerie
van Economische Zaken. (TJ)/

.

Universiteitsberichten
Algemeen
Studium Generale

SG zoekt student-assistenten
Het bureau Studium Generale heeft tot taak de
maatschappelijk, intellectuele en culturele vorming
van studenten te bevorderen. In samenwerking
met studenten organiseert SG lezingen, discussies,
concerten, theater- en filmvoorstellingen en workshops voor studenten.
We zijn op zoek naar 2 student-assistenten (2 x 6 uur)
1. Voor het Gaslab, waar o.a. concerten worden georganiseerd op donderdagen (en soms woensdagen),
zijn we op zoek naar een s.a. voor techniek en
productie. Voornaamste taken zijn bediening licht,
opbouwen podium, assisteren van de SG-programmamaker. Het leuke is dat je, naast het leren van
techniekdingen, ook veel concerten en theatervoorstellingen kunt zien. De aanstelling loopt van medio
augustus 2010 tot begin juni 2011 en bedraagt 6 uur
per week.
2. Vanaf september begint SG in het Gaslab met
betalen voor cultuur. Niet-studenten betalen dan
entree voor de programma’s. Daartoe hebben we
een kassamedewerker nodig. De aanstelling loopt
van medio augustus 2010 tot begin juni 2011 en
bedraagt gemiddeld 3 uur per week. Deze functie
wordt voor de periode tot half januari 2011 aangevuld met het ophangen van programmaposters in
de diverse kasten op de campus op de vrijdagmiddag
(eveneens 3 uur per week).
Voor meer info: d.a.c.ernst@tue.nl of
studium.generale@tue.nl of c.j.c.b.bolwerk@tue.nl
of c.n.snellink@tue.nl.

TEACH:
teaching support of TU/e Staff
Workshop TRD16 ‘Voice training’

Do you have a sore throat or a hoarse voice after
giving a lecture or presentation? Would you like to

improve your audibility in the lecture hall? In that
case you might want to participate in the workshop
‘Voice training’.
The workshop aims at improving the use of your
voice in lectures, presentations and instructions,
and at the prevention of a strained voice.
During the workshop a teacher of speech therapy
will give you information. Your performance is
recorded on camera. You will be given advice based
on that recording.
The workshop consists of two sessions that will take
place on Thursday 30 September from 13.30 - 16.00
hours and on Thursday 21 October 2010 from 13.30
- 16.30 hours. This course is also a part of the TU/e
BKO training program.
More information can be obtained from Esther
Vinken (phone 3117; email e.vinken@tue.nl ).
You can register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl.

practical manner with using several IT applications
in teaching.
This workshop discusses a number of good practices
in the area of using IT resources during the lessons.
The advantages and disadvantages of various IT
applications are discussed. Each teacher presents
a plan to the other teachers of how he/she will
implement the IT application of his/her choice.
Participation by teaching staff of the TU/e is free
of charge. This course is also part of the BKO
training program.
More information can be obtained from Janneke
van der Loo (phone 3117; email j.m.v.d.loo@tue.nl ).
You can register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl

Course TRD52 ‘Supervising master
students’

Promotie

The course ‘Supervising master students’ for
teachers and PhD students (experienced and
inexperienced supervisors) will be offered on
Monday 27 September and Wednesday 29
September 2010 from 13.30 - 17.00 hours. The
course is aimed to improve and systemize the way
in which supervisors guide their students during
their graduation projects. The course consists of
short introductions, exercises and discussions.
Participants will have an active role during the course.
Participation by teaching staff of the TU/e is free of
charge.
More information can be obtained from Janneke
van der Loo (phone 3117; email j.m.v.d.loo@tue.nl ).
You can register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl.

Workshop Skills Lab: ‘Use of Media’
The workshop ‘Use of Media’ will be offered on
21 September 2010 from 13.30 - 17.00 hours.
In this workshop participants will get started in a

Mensen

aan de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotoren zijn prof.dr. P.H.L. Notten en
prof.dr. F. Roozeboom.

Bedankt
De belangstelling en attenties bij de viering van mijn
veertigjarig dienstjubileum waren overweldigend.
De receptie was zeer druk bezocht en daarnaast heb
ik ook nog tientallen gelukwensen via kaarten en per
mail ontvangen. Het is hierdoor voor mij en mijn
gezin een onvergetelijke dag geworden.
Bedankt daarvoor, Martin van Gessel.

Vacatures
2 PhD students: Nanowire solar cells Faculteit TN
V34.1181 1,0 4 years Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

L. Baggetto MSc verdedigt op maandag 5 juli 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 ‘Negative electrode materials for lithium-ion
solid-state microbatteries’. Baggetto promoveert

Assistant (tenure-track) professor in Operations
Management - Finance Faculteit IE&IS V39.1180 1,0
6 years Schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.
Ga voor meer informatie naar http://jobs.tue.nl.

(Advertentie)

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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Eindhoven studentenstad via Dommel studentenstroom
Aan de oevers van de Dommel,
tussen Nederwetten en de
High Tech Campus, wordt op
zondag 4 juli opnieuw de
tweejaarlijkse Doe de
Dommeldag gehouden. Op de
zestien kilometer lange route
doen de gemeente en allerlei
andere organisaties hun best
fietsers, skaters en wandelaars van de paden te trekken.
Ook de TU/e doet weer mee
en heeft activiteiten en
optredens georganiseerd.

kubus, een piramide en een
prisma met als grondvlak een
zeshoek drijven. Alice van
Beukering en Ken Giang
bouwden een Fake Whale.
Het is de bedoeling dat deze
grote walvis Dommelwater
gaat spuiten wat dan weer te
gebruiken is voor de aquarelwedstrijd Do the DommelWaterWatercolour Contest die
de vorige editie ook werd
gehouden.

Volgens coördinator Joep
Huiskamp is de TU/e-deelname
aan de Doe de Dommeldag
beslist niet bedoeld om de
Publieksdag te kopiëren.
De vrijwilligers lopen dan ook
niet rond in TU/e-poloshirts,
hooguit in een verenigingsshirt. Het is een kans om de
studentenkant van Eindhoven
te tonen. Afhankelijk van het
weer worden vijf- tot tienduizend bezoekers verwacht.
De activiteiten zijn niet gericht
op onderzoek of onderwijs,
maar op lol en vermaak.
Daarvoor komt er onder meer
een podium nabij de Zwarte
Doos, met een dansvloer ervoor.
Daarop zal een traditionele
Chinese dansgroep in vol
ornaat twee verschillende
volksdansen presenteren.
Voor het omkleden is drie
kwartier tijd ingepland.

Compositum zal het publiek
met lege bierkratten laten
spelen op het veldje tussen het
Limbopad en het fietspad, in
de buurt van het Auditorium.
Daarvoor hebben zij twee wedstrijden bedacht: wie maakt de
hoogste toren en wie maakt het
mooiste bouwwerk. Marloes
Elkink, penningmeester van
Compositum en vierdejaars
Bouwkundestudent, hoopt dat
het publiek spontaan meedoet
aan deze laagdrempelige activiteiten. “Misschien kunnen we
wedstrijdjes tussen ouders en
kinderen organiseren, dat zien
we ter plekke wel. We weten nu
ook nog niet hoe druk het zal
worden.” Een stuk of zes begeleiders gaan aanwijzingen
geven voor mooie bouwsels.
De winnaar wordt na ieder
wedstrijdje bepaald, dan
kunnen de deelnemers weer
door naar andere programmaonderdelen. Bijvoorbeeld naar
de sportactiviteiten.

Kunst

Bij de oude brug tussen
Kennispoort en het Auditorium
zijn kunstwerken te zien van
studenten Industrial Design.
Tom Kölker maakt werk van
contrast tussen de organische
vormen van Dommelse watergolfjes en de hoekige vormen
die hij sneed uit heel fijnmazig
piepschuim. “Ik wil het publiek
verrassen met vlakken die
in perspectief liggen en die
normaliter uit elkaar zouden
drijven. Door verbindingen
tussen de vlakken voorkom ik
dat.” Kölker laat zodoende een

boogschietvereniging Da Vinci.
Buitensportvereniging All
Terrain bouwt een indianenbrug van twee touwen, een voor
het voetenwerk en een voor de

handen. Eén voor één kunnen
dapperen proberen aan de
overkant van de Brabantse
rivier te komen. Iets minder
riskant is misschien de tokkel-

.

baan, daar doet de zwaartekracht, met een beetje goede
afzet, het halve werk. (NS)/
Foto’s: Bart van Overbeeke

Actie

Slingeren, roetsjen
en prijsschieten

Bij het Studentensportcentrum
zullen drie sportverenigingen
het publiek de kans geven eens
iets heel anders te doen dan wat
je op een gewone zondag doet.
Bezoekers kunnen in een kano
stappen, via een tokkelbaan
naar beneden roetsjen of
proberen via een indianenbrug
de Dommel over te steken. Wie
gegarandeerd droog wil blijven,
kan ook terecht bij de hand-

Kerstwintercircus speciaal voor de TU/e
Voor het derde jaar op rij is
er een speciale ‘TU/evoorstelling’ van het
Kerstwintercircus in het
Parktheater. Het College van
Bestuur heeft alle kaartjes
voor de voorstelling van
12.30 uur op 30 december
opgekocht. Wie de spreekstalmeester is, is nog de
vraag, maar misschien is
het wel een collega. Het
Parktheater nodigt iedereen
uit om audities te doen voor
deze bijzondere rol.
Voorgaande jaren werd de
TU/e-editie van het Kerstwintercircus spectaculair
geopend: universiteitssectretaris Harry Roumen mocht op

een olifant de piste binnengaan
en het publiek welkom heten.
“Het is een enorme hoogte, dat
kan ik verzekeren. De eerste
keer was het extra spannend
omdat de olifant zenuwachtig
was van de rookmachine die
achter ons stond. De tweede
keer moest de olifant waarop ik
zat begeleid worden door een
andere olifant omdat hij in zijn
eentje te onrustig zou zijn”,
herinnert Roumen zich.
Hij weet niet of hij dit jaar weer
mag opstappen, wel dat hij niet
de spreekstalmeester zal zijn
omdat hij zich beslist niet zal
opgeven voor de audities. Voor
wie wel droomt van een rol
middenin de piste heeft het
parktheater ‘So you think you

can talk’ uitgeschreven. De
audities passen in het thema
van het nieuwe theaterseizoen:
‘Tell me’. Tijdens de open dag
van het Parktheater op 5 september zal een jury beslissen

wie de presentator van alle
voorstellingen van het
Kerstwintercircus mag zijn.
Het publiek van de open dag

heeft ook een jurystem.
“De auditanten moeten drie
acts doen”, zegt Loes Barkema,
communicatiemedewerker van
het Parktheater. “Eerst geven zij
commentaar bij een zelfgekozen
YouTube-fragment van een
circusact. Daarna moeten ze
improviseren met een clown
en tenslotte mogen ze een
afkondiging doen met een door
het Parktheater geschreven
tekst.” Na twee voorrondes
wordt er uit drie kandidaten een
winnaar gekozen. Of wordt er
een nieuwe procedure gestart
om de beste spreekstalmeester
te vinden. “Uit het hele land
zijn al aanmeldingen binnengekomen. Tot 3 juli kunnen
mensen zich nog opgeven via

communicatie@parktheater.nl
Wanneer de motivatie verwachtingen wekt, sturen we een
persoonlijke uitnodiging met
tips voor een perfecte voorbereiding”, aldus Barkema.
(NS)/

.

Er zijn dertien openbare en drie
besloten voorstellingen, waaronder
die voor TU/e-medewerkers. Wie een
kaartje voor de voorstelling van 30
december (12.30 uur) wil bestellen,
zal de website van de personeelsvereniging in de gaten moeten houden.
Op dit moment is nog niet duidelijk
hoe de procedure verloopt. De TU/emiddagvoorstelling wordt mogelijk
gemaakt door het College van Bestuur
in samenwerking met de vakbonden.
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Oranje leeuwen genieten volop

De Oranje leeuwen op de wedstrijddag Nederland-Slowakije in Durban.

Ze hebben de afgelopen weken 21 landen gezien en
genieten nu volop in Zuid-Afrika van de wedstrijden
die Oranje speelt. Bouwkundestudent Stefan van
Herten vertrok in april met zijn vrienden Jeroen Peters,
Laurens Ultee en Frank Daamen vanuit Nederland om
op tijd bij het WK te kunnen zijn. TU/e-student Marcel
Bemelmans heeft zich inmiddels bij de groep gevoegd.

De jongens, die zich presenteren als Oranje
leeuwen, zijn van mijlenver te herkennen aan de
feloranje leeuwenpakken
en geschminkte gezichten. Met hun oranje Land
Rover hebben ze al

duizenden kilometers
gemaakt. Ook in ZuidAfrika blijven ze rondreizen, om zo min mogelijk van de wedstrijden te
missen. De Oranje
leeuwen hebben de
groepswedstrijden in
Johannesburg en Durban
bezocht. De kwartfinale in
Port Elizabeth, de halve
finale in Kaapstad en de
finale in Johannesburg
staan nog op het programma. Volgens Van Herten is
het tot nu toe niet moeilijk
geweest aan kaartjes te
komen. “Opmerkelijk
genoeg is het nog steeds
mogelijk om via de officiële weg kaarten voor de
kwartfinale van Nederland
tegen Brazilië te kopen.”
Stefan is te spreken over
de sfeer. “De sfeer is hier
top! Zeker bij de groepswedstrijden kleurden de
speelsteden oranje.”
En hebben ze de afgelopen
tijd nog wat bijzonders
meegemaakt? Stefan: “Dat
valt wel mee, maar na 75

.

dagen door Afrika reizen is
niet snel iets nog bijzonder.”(JvG)/

Gezellig kijken naar Oranje
De spanning was weer te snijden in
Nederland, toen ‘onze jongens’ maandag
tegen Slowakije speelden. Her en der werd
weer voetbal gekeken op de campus. Zo
ook in F.O.R.T., de borrelruimte van Japie,
de studievereniging van Scheikundige
Technologie (ST). Meer dan dertig
Scheikundestudenten bekeken de wed strijd in oranjetenue. Volgens ST-student
Nick Oppers was het vooral gezellig. “Het
was niet hoogstaand. Toen de eerste goal
was gemaakt, was de spanning wat
minder.” Na de wedstrijd ging hij net als
enkele andere studenten linea recta naar
huis, om te leren voor het volgende
tentamen.

Foto: Paul Bloemen

En hoe is het in Kingston?

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.

Na de eerste paar jaar in
Eindhoven te hebben
gestudeerd, werd het tijd
om even over de oceaan
te gaan kijken. Ik kan je
zeggen; hier is bijna alles
hetzelfde, maar dan net
even anders.

Zoals veel mensen weten,
heeft ook Canada een
westerse cultuur. Alleen
hebben ze een aantal
dingen die wél duidelijk
anders zijn. Ze zijn
bijvoorbeeld heel erg trots
op hun ‘achtertuin’. In
Canada is alleen de zuidelijkste honderdvijftig
kilometer van het land
bebouwd, de rest is erg
dun bevolkt. In deze
‘tuin’ kun je allerlei
dingen doen. Zo heb ik
de afgelopen weken in
de buurt van Kingston
in een kano een zonsondergang meegemaakt;
door de bossen en langs
meren gekomen waar
geen vliegtuig, auto of
boot te zien is; een aantal
kilometers de prachtige
natuur bewonderd op een
mountainbike; van de

berg afgereden met een
mountainboard en nog
veel andere dingen.
Kortom, voor de natuurliefhebber en sportieveling een must. Op de
planning staan daarom
ook een backpacktrip en
bezoek aan de grote
omliggende steden
(Toronto, Montreal en
Ottowa) om wat meer
cultuur op te snuiven.
Natuurlijk heeft Canada
meer te bieden dan alleen
een prachtige natuur.
Ze hebben er ook bars en
pubs. Deze kroegen zijn
niet hetzelfde als die op
Stratumseind. Je kunt
hier overal zitten in de
typische (Amerikaanse)
booth: een soort van
gescheiden hokje met
twee banken met hoge
rugleuning tegenover

elkaar en een tafel in het
midden. In de discotheken
vind je deze booth’s weer
terug en er is ook een
mogelijkheid tot dansen
op de dansvloer, met
veelal dezelfde top 40muziek als wij kennen.
Behalve uitgaan en van

de natuur genieten, ben
ik natuurlijk met een
reden naar Canada
gegaan. Tijdens mijn
vorige half jaar ontmoette
ik een professor van de
Queens University,
School of Computing,
tijdens zijn lezing over

een nieuw paradigma
genaamd ‘Organic
User Interfaces’. Deze
theorieën bestaan uit de
notie dat een computer
elk mogelijk object kan
zijn en de input zou
moeten zijn waar de
output is. Om een lang
verhaal kort te maken,
werk ik nu voor deze
professor in het ‘Human
Media Lab’, één van de
toonaangevende labs
betreffende ‘Human
Computer Interaction’.
Zo kan ik mijn steentje
bijdragen aan de toekomst
van dit paradigma en
mijn eigen ontwikkeling.
Rob Dijkstra, derdejaars
student Industrial Design
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De laatste loodjes...
De meeste studenten
moeten nog heel even
doorbikkelen en dan
zitten de tentamens
erop. In de bibliotheek,
op het grasveld, in het
Auditorium; overal zit wel
een student met z’n neus
in de boeken of achter
een laptop. We spraken
enkele harde zwoegers.
Marijn van Aerle (24) zit
uiterst
geconcentreerd
buiten op een bankje bij
het Auditorium te studeren
(zie linkerfoto). De masterstudent Bouwkunde is
lichtelijk verbaasd dat
maar weinig studenten
buiten in het zonnetje
zitten. “Op andere plekken
vind ik het te rumoerig.
Buiten is het tenminste

lekker rustig.” Marijn was
’s ochtends al met de trein
gekomen vanuit Den
Bosch, voor het geval hij
vertraging zou hebben. Hij
kijkt nog even de samenvatting met antwoorden op
proeftentamens door. “Een
paar jaar geleden was ik op
het laatst nog flink aan het
leren. Nu doe ik dat niet
meer. Ik breng de dag
rustig door. Wat je het laatst
snel hebt geleerd, verdringt soms de eerdere
stof.” Als het meezit, is dit
tentamen over onderzoekstechnieken zijn allerlaatste tentamen ooit.
Hierna studeert hij af.
Meestal is hij niet zenuwachtig, maar nu toch wel
een beetje. Aan de voorbereiding zal het niet liggen;

Marijn heeft alle colleges
gevolgd en een hoop voorbeeldvragen gemaakt. Na
het tentamen gaat hij uit
eten om de vakantie alvast
in te luiden. Binnenkort
verruilt hij de Nederlandse
zon voor die op Mallorca.
Ook in het Auditorium
wordt volop gestudeerd.
Erwin Raasveld (26) (op
rechterfoto met geruite
blouse), student Technische Informatica, heeft een
hoop codes op zijn scherm.
Hij oefent in het programmeren van een dynamische website. Donderdag
heeft hij een praktijktentamen. Hij ziet de test
met vertrouwen tegemoet.
“Ik ben er goed in. Privé
bouw ik ook wel eens

websites voor klanten.” Hij
is bewust naar de TU/e
gekomen om te studeren,
want thuis in Veenendaal
kan Erwin zich minder
goed concentreren. “Dan
staat de Playstation zo weer
aan”, lacht hij. In de zomer
gaat hij dadelijk een paar
weken geld verdienen als
voorman bij een schoolboekenmagazijn.
Ontspannen doet hij in
Friesland op de camping.
Luc Raijmakers (24) (op
rechterfoto met groene
T-shirt) is aan vakantie toe.
Hij zit op het einde van zijn
schakeljaar van Automative Technology (Werktuigbouwkunde) en heeft een
pittig jaar gehad. “Ik had
wat opstartproblemen. Ik

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

moest mijn wiskunde bijspijkeren en heb wat extra
lessen moeten volgen.” Luc
bereidde zich voor op het
tentamen ‘Eindige elementen methode’ door oude
tentamens te maken en
door ‘een dictaatje door te
bladeren’. “Ik hoefde nu
slechts twee tentamens te
doen, waardoor ik me goed
heb kunnen voorbereiden.” Luc gaat dadelijk aan
de slag met zijn bijbaan,
waarbij hij verbrandingsmotoren reviseert.

.

De laatste tentamens
worden op vrijdag 2 juli
gehouden. (JvG)/

Foto’s: Bart van Overbeeke

Panel van de week
Jeroen Geerts, vierdejaars Technische
Bedrijfskunde
Wouter de Koning, vijfdejaars Technische
Informatica
Lorenz Deen, vierdejaars Technische
Natuurkunde

Denk als een Innovator; laat andere mensen het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat
het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: de
ConStudentenBond. Deze keer onder het mom van ‘van aardappelen
valt nog best wat te maken’: het lekkerste frietje-met van
Eindhoven.
Stap Us In
Geldropseweg 51
Prijs: 2 euro

Cafetaria De Hoek
Stratumseind 10-12
Prijs: 2 euro

Cafetaria Manders
Hoogstraat 133a
Prijs: 1,85 euro

Dik & Lang
Jan van Lieshoutstraat 28
Prijs: 2 euro

Wat een kleffe boel is dit, vindt
Jeroen. Misschien dat de friet
lekker is als je het meteen opeet,
maar als ie ook maar vijf minuten in
een zakje heeft gezeten, is het
meteen een natte troep. Het enige
pluspunt wat Wouter kan opnoem en is dat de mayo best te eten is.
Na een poosje moet Jeroen toch
toegeven dat je deze friet best wel
lekker door kan eten. Ja maar, dat
is de natuurlijke eigenschap van
friet, voegt Wouter daar aan toe…

Wouter vindt deze friet ‘erg
standaard’; je kunt gewoon
proeven dat dit massaproductie is.
Bovendien ligt de mayo er als zo’n
dikke laag bovenop als dat Albert
Verlinde homoseksueel is. Jeroen
moet echter concluderen dat ook
zonder de mayo deze frieten
gewoon nooit krokant zijn
geweest. Ook vindt hij dat er te
weinig zout op zit. Lorenz vindt dit
echter prima friet: aan te raden om
te eten na het zwemmen (of na het
stappen natuurlijk).

Lorenz vindt deze friet perfect van
structuur; je proeft gewoon dat dit
huisgemaakte frieten zijn.
Wederom een slappe hap, vindt
Jeroen, hij houdt blijkbaar meer
van stevigere friet. Ook de mayo
kan hem niet echt boeien. Het
enige echte pluspunt van deze friet
is dat ze in het meest authentieke
cafetaria van Eindhoven worden
gebakken, en tja, het oog wil ook
wat.

“Wow wat een perfecte friet!”,
roepen Wouter en Jeroen meteen
uit. De frieten zijn uitmuntend
gebakken vinden ze. Bovendien
zijn ze niet wapperbaar, wat Jeroen
een groot pluspunt vindt. Ook het
grote formaat staat hem aan. De
‘gewone’ mayo is erg lekker, vindt
Lorenz, die hierdoor blij verrast is;
je kunt namelijk ook kiezen voor
echte Belgische mayo bij deze
friettent. Het enige nadeel dat de
mannen kunnen bedenken is het
feit dat het bakje zó leeg is als je
het uitdeelt…

BESTE
KEUS

“Laatste ronde!”, roept de
barman. Hier ben ik nooit
goed in geweest. “Je moet
naar huis.” “Wie zei dat?”
Verward kijk ik om me
heen terwijl ik word mee gezogen in de stoet naar
buiten. “Naar huis”,
fluistert de stem weer.
“Wie is dat?”, roep ik,
inmiddels geïrriteerd.
“Logica”, fluistert de
stem, voor de verandering
in mijn andere oor, “de
kroegen zijn gesloten, dus
moet je naar huis.” Maar
ik heb helemaal geen zin
om naar huis te gaan, het
is hier gezellig.
Ik hoor wat gestommel,
een tweede stem, ze over leggen even. Dan schraapt
de tweede stem zijn keel:
“Hallo, Conformisme hier,
als je nu niet naar huis
gaat dan krijgen we pro blemen.” Oh ja, kom maar
op dan”, roep ik baldadig.
”Ik denk dat we Bestwil
moeten inschakelen”,
hoor ik de tweede stem
tegen de eerste zeggen,
“hier ben ik ook niet tegen
opgewassen.” Weer
gestommel. Even later een
derde stem: “Het is voor je
eigen bestwil.” Een duw in
mijn rug, nog een. Onder
luid protest begeef ik mij
naar huis. Bij wijze van
laatste verzet val ik met de
tv aan in slaap op de bank.
Als ik een paar uur later
door Dora the Explorer
word gewekt, weet ik dat
ik naar Logica,
Conformisme en Bestwil
had moeten luisteren. Het
is gewoon praktischer om
meteen in je bed te gaan
liggen. Toch knaagt er
iets. De volgende ochtend
doe ik verwoede pogingen
om Logica, Conformisme
en Bestwil te tarten.
Ik trek mijn linkerschoen
aan mijn rechtervoet,
frituur mijn ontbijt en stop
een spijkerbroek in mijn
sporttas. Als ik er later die
dag, met pijnlijke voeten,
borrelend maagzuur, een
gescheurde spijkerbroek
en een hevige kater achter
kom dat het toch echt veel
makkelijker is om een
potje squash te winnen als
je het racket gewoon bij
het handvat vasthoudt,
geef ik mij gewonnen.
Dit is mijn laatste column.
Ik moet op zoek naar een
baan. Het is voor mijn
eigen bestwil.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica. Dit is haar
laatste column voor
Cursor.

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm.

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.

Jeaphianne van Rijn / 20 / derdejaars
Scheikundige Technologie
Deze foto is genomen op de laatste
dag dat ’t Land van Ooit open was. Er
waren bandjes en onbeperkt eten en
echt wel jammer dat het nu failliet is.
Ik zit hier met m’n vriend (al zes jaar)
op Kor met de Snor, het paard van
ridder ‘Graniet-sterker-dan-ik-kanniet’. Vanaf dat ik kind was zijn we
er elk jaar naartoe gegaan totdat
we op een gegeven moment naar
De Efteling gingen. We woonden in
het noorden dus
het was uren rijden
eer we er waren,
maar echt wel de
moeite waard.
Voor m’n vriend
was het trouwens
de eerste keer.”

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde. Cursor stelt daarom
maar eens niet de intellectuele capaciteiten van TU/e’ers centraal en gaat zoek op
zoek naar dat ene excentrieke voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.

Dorris Slapak, derdejaars
Technische Natuurkunde

De 3-assige elektrische gyroscoop in de iPhone 4
werkt samen met de bestaande accelerometer,
waardoor het beeld van de darm op het scherm precies
overeenkomt met de oriëntatie van de telefoon.
Hoe ranzig de demonstratie op YouTube er ook uit ziet:
het spel is niet bedoeld als flauwe grap voor pubers en
melige studenten. Doel is geneeskundestudenten en
maag-lever-darmartsen bekender te maken met de
colonscopie, een handeling die veel kundigheid
vereist. Aldus Subversus Interactive, de ontwikkelaar
van het spel. (TJ)

In een zomers jurkje met witte bloemen op
een rode ondergrond zit ze op het gras voor
N-laag. Ze draagt het omdat het vandaag zo
warm is, dertig graden werden voorspeld en
het lijkt te kloppen. Binnen is het in ieder
geval warmer. De witte schoenen heeft de
Natuurkundestudente nog maar een halve
week geleden gekocht. “Ik moest platte
schoenen voor warm weer hebben.” Van
wie? Van de BuEx-commissie van studie vereniging Van der Waals die dit jaar de
buitenlandexcursie naar China organiseert.
“Ik heb eigenlijk alleen maar schoenen met
hoge hakken. Ik denk dat we in China veel
gaan lopen. We doen tien wetenschappe lijke excursies in drieënhalve week in vier
grote steden. We gaan daar geen kleren
wassen, dus moet ik kleren meenemen
voor 25 dagen.”
Overdag is het heet in China en ’s avonds
koelt het erg af; daarom gaan er naast
een aantal jurkjes ook een legging en een
bolero mee in de koffer. Dit jurkje ook.
“Het kreukt niet en het zit lekker.”
Trouwens, al haar kleren zitten lekker,
anders zou ze ze niet gekocht hebben. Slapak verwacht dat de studiegroep in China wel een keer
g a a t wi n k e l e n . “ A l s e r d a a r i e t s l e u k s t e k o o p i s m e t e e n C h i n e s e l o o k , o f i e t s w e s t e r s d a t t i e n
keer zo goedkoop is als hier, dan koop ik het wel.” Slapak is erg benieuwd hoe de Chinese
vrouwen gekleed gaan. Op 10 juli stapt ze in het vliegtuig. “Vanaf dan zal ik zal het allemaal zien.
Ik heb er veel zin in.” (NS)

Heb je altijd al een (professionele) interesse
gehad voor darmen en andere ingewanden?
Dan kun je helemaal los met Gyromaniac,
een nieuwe game voor de iPhone 4. In het
medische spel moet je een zogeheten
colonscopie uitvoeren; dat betekent zo snel
en nauwkeurig mogelijk door een dunne darm
n a v i g er e n .
Door de geavanceerde gyroscoop die in de nieuwe
Apple-telefoon is ingebouwd, kun je je -door de
smartphone te kantelen en draaien- soepel een weg
banen zonder de wanden van de darm te raken.

