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Shock and awe
De Amerikanen hebben er sinds hun
gevechten in Irak en Afghanistan wel
een beetje het patent op: oorlogsvoering
middels de techniek van ‘shock and
awe’. Deze tactiek die zo’n vijftien jaar
geleden werd ontwikkeld aan de
National Defense University in
Washington, komt er kort gezegd op
neer dat je door massaal en spectaculair machtsvertoon je tegenstander
al direct de wil tot tegenstribbelen
ontneemt. Het leek voor de VS in eerste
instantie heel goed te werken , maar op

een of andere manier krabbelde
de tegenstander na verloop van tijd
toch altijd weer op.
Oké, ik chargeer het wat, maar het
lijkt erop dat deze tactiek ook het
bestuur van de faculteit Scheikundige
Technologie niet geheel onbekend is.
Dat was in ieder geval de indruk die
ik overhield na een gesprek met twee
leden van de faculteitsraad eerder
deze week. Het voornemen tot
reorganiseren had begin december
veel medewerkers overvallen.
Het nieuws was ingeslagen als een
bom, vertelde één van hen letterlijk.
Onder de kerstboom en bij de
oliebollen had men zitten bijkomen
van de eerste dreun. Inmiddels heeft
de faculteitsraad zich hersteld en zijn
de onderhandelingen van start gegaan,
maar voor iedereen is wel duidelijk
dat het bestuur stevig wil doorpakken
de komende maanden. Bij andere
faculteiten bekijken bestuurders de
schermutselingen ongetwijfeld met
veel interesse. Wellicht is zo’n aanpak
ook iets voor plannen die zij nu nog
in de la hebben liggen.
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Toch geen extra ruimtes voor borrels
8 februari 2012 - De actie die studie
verenigingen Van der Waals (Technische
Natuurkunde) en Thor (Electrical
Engineering) in januari voerden, heeft
uiteindelijk weinig effect gehad.

Ze krijgen toch geen extra ruimte voor
een borrel in de nieuwbouw, ook al
riep het College van Bestuur dat de
faculteitsbesturen ruimte moesten
creëren.

Wethouder Schreurs houdt kantoor op TU/e-terrein
8 februari 2012 - De Eindhovense
wethouder Mary-Ann Schreurs, die
innovatie in haar portefeuille heeft, zit
vanaf woensdag 8 februari één dag in
de week op de TU/e. Ze wil zo dichterbij
de ontwikkelingen op innovatiegebied

komen te zitten, en dan met name bij
die ontwikkelingen die ertoe doen op
sociaal-maatschappelijk terrein.
Hoelang ze dit gaat doen, is nog niet
bekend.

Wiskunde is hot
Afgelopen week was de Studiegroep
Wiskunde met de Industrie (SWI) aan de
TU/e. Kans om de brug tussen wiskunde
en de industrie zichtbaar te maken.
Wiskunde heeft meer moeite haar
toegevoegde waarde te showen dan
bijvoorbeeld scheikunde. Terwijl veel
alledaagse dingen vol zitten met
wiskunde, zoals een cd-speler en een
spoorboekje.
Nu een van de onderwerpen van SWI
de te bouwen Nederlandse berg is,
is wiskunde opeens wél hot. Diverse
media hebben erover geschreven.

Warme truien aantrekken niet meer nodig op 10 februari
8 februari 2012 - De TU/e zou 10 februari
voor de tweede keer meedoen aan
de nationale Warme Truiendag, een
initiatief van Vereniging Klimaatverbond
Nederland. De verwarming zou dan
campusbreed op de nachtstand (achttien
graden) gaan. Vanwege de aanhoudende
Omdat het een absurd idee is? Niet meer.
Vanaf nu zul je er vaker over horen.
Met dank aan de wiskundigen.
Zie pagina 14 en 15.

Nog minder geld voor onderzoek
2 februari 2012 - De overheid gaat
nog minder aan wetenschappelijk
onderzoek uitgeven dan gedacht.
Het budget zakt naar 4,4 miljard euro
per jaar in 2016.
Dat is vierhonderd miljoen euro lager
dan nu. Deze cijfers bracht het

Janssen/Pers, Gennep
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Flashback

Carnaval 1985 versus 2011

In 1985 telde de universiteit vier prinsen carnaval. Onder hen een onherkenbaar jonge Harry Roumen, prins van carnavalsvereniging
De Limburgers. De prinsen waren lid van d’Onderzukers, de in 1973 opgerichte carnavalsvereniging van de universiteit. Links op
de foto Prins van de vereniging Jo Bollen (toentertijd promovendus bij Wiskunde), naast hem de Eindhovense stadsprins Willem
van der Sommen (Studentensportcentrum), Harry Roumen (Rekencentrum) en PSV-prins Jan Willems (Centrale Technische Dienst).
Een jaar later stopte de carnavalsvereniging ermee; de opkomst liep terug. Er werd afscheid genomen van de vereniging met
een feestelijke begrafenis.
Sinds 2007 is er aan de TU/e echter een dispuut dat carnaval nieuw leven wil inblazen: GELIMBO, onderdeel van studievereniging
GEWIS. Op de foto van maart 2011 proost prins Rick I met zijn gevolg. In zijn hand de pul die hij net van Grolsch heeft gekregen.
Het dispuut houdt dit jaar op 13 februari weer een carnavalsdieszitting waarbij de nieuwe prins bekendgemaakt wordt. (EdG)

kou en omdat er klachten waren binnen
gekomen, is echter besloten de warme
truiendag aan de TU/e niet door te
laten gaan. Waarschijnlijk komt
er op een ander moment een Warme
Truiendag aan de TU/e.

Rathenau Instituut donderdag
2 februari naar buiten. De publicatie is
vervroegd, omdat het kabinet nadenkt
over nieuwe bezuinigingen. Dan moet
wel duidelijk zijn wat er met het
wetenschappelijk onderzoek gebeurt,
vindt het Rathenau.

Buitenlanders kritischer over catering TU/e
1 februari 2012 - Medewerkers en
studenten zijn meer tevreden over
de cateringfaciliteiten van de TU/e
dan in 2004 en 2007. Dat blijkt uit het
tevredenheidonderzoek dat afgelopen
jaar is gehouden. Bijna alle catering
voorzieningen scoren nu hoger.

Alleen de horecavoorzieningen in
De Zwarte Doos en de University Club
scoren lager dan bij het vorige onderzoek. Buitenlandse medewerkers en
studenten zijn kritischer dan Nederlandse: bijna de helft vindt dat het
aanbod niet voldoet aan hun behoefte.

Vici voor alternatieve statistiek
31 januari 2012 - Prof.dr. Harry van
Zanten krijgt een Vici-subsidie van
NWO. De mathematisch statisticus is
de enige TU/e’er die dit jaar de presti
gieuze subsidie van anderhalf miljoen

euro ontvangt. Vorig jaar waren dat er
vier. In totaal zijn deze subsidieronde
31 Vici’s toegekend. Een recordaantal
van 236 onderzoekers deed een gooi.

Eredoctoraat TU/e voor informaticapionier Harel

Foto | Archief IEC

Foto | GELIMBO

31 januari 2012 - De Israëlische informaticus David Harel krijgt tijdens de
dies natalis van de TU/e op 27 april
een eredoctoraat. Prof.dr. Harel,
momenteel hoogleraar aan het
Weizman Institute for Science (Rehovot,
Israël), is een pionier op het gebied
van informatica. Zijn visuele modelle
ringstechniek, Statecharts, wordt
wereldwijd door software- en

systeemontwikkelaars gebruikt.
Op 26 april is er aan de TU/e een
symposium ter ere van Harel onder
de noemer ‘Pioneers of Computer
Science: from Turing to Harel’.
De aanstaande eredoctor zal daar
ingaan op het verband tussen zijn
onderzoek en dat van Alan Turing,
door velen gezien als de grondlegger
van de moderne informatica.
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Vox Academici
Prof.dr. Keita Ito, hoogleraar Orthopaedic Biomechanics, faculteit BMT

Komen de toekomstige botprotheses
uit de 3D-printer?
Het wordt een medische wereldprimeur
genoemd, de implantatie van een
3D-geprinte onderkaak. De Universiteit
van Hasselt maakte afgelopen week
bekend dat een 83-jarige vrouw met
een ernstig geïnfecteerde onderkaak
op succesvolle wijze een op maat
gemaakt implantaat heeft gekregen.
Van titaniumpoeder, binnen een paar
uur uit de 3D-printer gerold dankzij
een specifieke vorm van 3D-printing additieve Laser Melting. Belgische
onderzoekers denken dat de computertechnologie een ware revolutie gaat
ontketenen in de medische wereld.
“De dokter en de ingenieur samen
aan de operatietafel, dat is pas echt
vernieuwend.” Maar wat zijn nu precies
de voordelen van een geprint 3D-bot
boven micro-chirurgische herstel
operaties of kunstmatige kweekmethodes
waarbij bot ‘in een potje’ gekweekt
wordt? En kunnen in de nabije toekomst
alle botten geprint worden?
“Alleen voor mensen van buiten het
‘botimplantatie-veld’ geldt dit als een
echte wereldprimeur, de specialisten
zien het meer als een volgende stap in
het traject. De laatste jaren gebeurt er
veel op het gebied van 3D-geprinte
implantaten. De nieuwe onderkaak
is heel mooi, maar zeker niet zo
spectaculair als de media doen

geloven”, nuanceert Keita Ito, hoogleraar
Orthopaedic Biomechanics aan de
faculteit BMT, vanuit San Fransisco.
Hij is aanwezig op het jaarlijkse
congres van de American Association
of Orthopaedic Surgeons. Daar komen
naast het algemene botonderzoek en
onderzoek naar botafwijkingen ook de
laatste snufjes op implantatiegebied
aan bod.
“Het lijkt allemaal heel nieuw, maar
zeker in de tandheelkunde werkt men
al jaren met titanium implantaten,
ook 3D-geprint. Vaak dienen ze als
vervanging van de tandwortel en worden
ze in het bot van de kaak geplaatst,
zodat het daarin kan vastgroeien. Wel is
het nu mogelijk om grotere delen te
printen, een onderkaak is andere koek
dan een tandimplantaat van een paar
millimeter. Dat is zeker een flinke stap
vooruit en biedt veel perspectief voor de
toekomstige implantatietechnologie.”
“Met de techniek rond de 3D-geprinte
protheses zit het wel goed. Veel
methodes worden overgenomen vanuit
de luchtvaartindustrie, daar wordt veel
gewerkt met 3D-geprinte titanium
onderdelen. De problemen liggen meer
op het biomedisch gebied. Want om een
bot goed te laten functioneren, zitten
er pezen, spieren en zenuwen aan vast.
En hoe kun je die aan een implantaat

laten hechten? Zeker het bottenstelsel
in het onderlichaam is erg complex wat
betreft spieren en pezen; de krachten
die ze moeten dragen, zijn veel groter
dan elders in het lichaam. En wat de
zenuwen betreft, die moeten eigenlijk
door het implantaat heen lopen.
Het is onduidelijk hoe ze dat met
die onderkaak hebben aangepakt,
misschien loopt die mevrouw nu met
een gevoelloze kaak rond? Ik ben
benieuwd naar de details van deze
implantatie. Want deze nieuwe
ontwikkelingen kunnen voor ons eigen
onderzoek ook erg interessant zijn,
hoewel we niet direct met de implantaten zelf bezig zijn. Wij kijken meer
naar hoe het omliggende botweefsel
zich aanpast aan een synthetisch
implantaat en of het de functie van
het bot mogelijk beïnvloedt. Die vraag
speelt natuurlijk ook bij dit soort grote
implantaten. Het is nu wachten op de
wetenschappelijke publicatie, want
tot nog toe zijn het alleen de wat meer
populair wetenschappelijke verhalen
die rondgaan.”
“Wanneer je bijvoorbeeld na een ernstig
ongeval of bij tumor-verwijderende
operaties snel botweefsel nodig hebt,
is 3D-printing ideaal. Binnen een paar
uur is het implantaat klaar, en er kan
bovendien heel precies gemodelleerd

Prof.dr. Keita Ito. Archieffoto | Bart van Overbeeke

worden. Dat is zeker bij wat complexere
structuren een groot voordeel. Een
stukje bot in de schedel moet precies
passen, anders heb je toch wel een
probleem... Titanium is een prima
materiaal om mee te werken. Lichaamscellen groeien er graag op en het geeft
geen problemen met het afweersysteem.
Alleen op plaatsen waar er wrijving
optreedt, is het wel vervelend, daar
kunnen kleine titaniumdeeltjes ontstaan
die een ontstekingsreactie kunnen
uitlokken. Gelukkig zijn daar al
oplossingen voor.”
“3D-geprinte protheses zijn een
mooie oplossing in situaties waar het
implantaat niet oneindig mee hoeft te

Wondermooie wintercampus
2

maal is er geveegd
afgelopen week, meteen na
iedere sneeuwbui en maal
is er gestrooid op de paden en
wegen van de TU/e-campus.

5

Er is 2.750 kilo zout en
250 kilo dooimiddel
doorheen gegaan.
Het koudste moment was
op zaterdagochtend:
Toen was Heijmans sneeuw
aan het vegen.

-19 ˚C.

Er is beduidend minder
geklaagd over gladheids
problemen op de campus dan
afgelopen jaar: personen
namen de moeite Dienst
Huisvesting hierover te bellen.

5

16

foto’s werden ingestuurd
op ons verzoek om winterse
foto’s van de TU/e-campus.
De mooiste ervan ziet u
hiernaast. (NS)
Foto | Matthijs Lodewijks

gaan. Maar we willen natuurlijk
uiteindelijk naar protheses van
gekweekt, lichaamseigen bot. En dat
is meer dan alleen een kwestie van
cellen op elkaar in de juiste vorm laten
groeien. Zo zijn er ook bloedvaatjes
nodig, om het weefsel van zuurstof en
voedingsstoffen te voorzien. We weten
steeds meer over bot-regeneratie en
we kunnen technisch ook steeds meer,
maar het zal nog wel even duren voordat
we botten ‘uit een potje’ hebben.
Onderzoekers aan de Universiteit
Twente gebruiken al wel een 3D-geprint
scaffold waar ze botcellen op kunnen
laten groeien, dat is alweer een stap
dichter bij ‘het potje’. Dus laat die
3D-printer voorlopig maar rollen...” (NT)
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“Even alleen maar
De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we
steeds twee van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en
de universiteit.

De Eindhovense delegatie van het
Nederlands Studenten Orkest (NSO)
bestaat dit jaar uit Richard Both (22),
Joris Radermacher (22), Lieneke Kusters
(23) en Anneloes Oude Vrielink (23).
Op dit moment repeteren zij tien dagen
lang samen met 102 andere studenten
in een boerderij in Someren. Vervolgens
gaan ze een paar weken op tour; eerst
langs de studentensteden in Nederland,
daarna naar Rome.
De repetitiezaal in de boerderij is
tijdelijk uitgestorven; de meeste
studenten zijn bezig met hun avondeten.
De zaal staat vol met lichtgroene
barokke stoelen, muziekstandaarden
en -instrumenten, partituren, tassen,
jassen en flesjes drinken. Aan de muren
hangen slingers en posters met de
woorden ‘NSO 2012’ en ‘ROME’.
Hier spenderen de studenten het

grootste gedeelte van hun tijd.
Normaal gesproken krijgen Wiskunde &
Informatica (Richard), Technische
Natuurkunde (Joris), Electrical
Engineering (Lieneke) en Biomedische
Technologie (Anneloes) de aandacht
van de studenten. Richard, Joris en
Anneloes kenden elkaar al van
Eindhovens Studenten Muziek
Gezelschap Quadrivium. “Het is fijn om
bekenden te hebben als je er net bent”,
zegt Anneloes. Maar inmiddels hebben
ze al veel meer mensen leren kennen.
Lieneke speelt in het ArkA Symfonie
Orkest in Maastricht en kent de andere
drie pas sinds ze samenspelen.
“Je hoeft even nergens anders aan te
denken dan aan muziek als je speelt
in het NSO”, zegt Anneloes. “Je studie
verdwijnt tijdelijk naar de achtergrond;
dat is heel fijn.” Volgens Lieneke is het

Joris

fijn om een gezamenlijk doel te hebben.
“Samen ga je ervoor. De tijd gaat zo snel
voorbij als we aan het repeteren zijn.”
Richard vertelt dat het ook fijn is om zo
intensief met dezelfde stukken bezig te
zijn. “Normaal gesproken repeteer je
één of twee keer per week met je orkest.
Nu doen we dat bijna de hele dag, tien
dagen lang. Je ziet de vooruitgang zo snel.
Al is het wel zwaar”, vult hij lachend aan.

Tijdens feesten
wordt gewoon
top-40 muziek
gedraaid
Dat het zwaar is, komt niet alleen door
het drukke repetitieschema waar de
studenten aan gebonden zijn. Na de

repetities -die van tien uur ’s ochtends
tot tien uur ’s avonds duren- wordt er
elke dag flink gefeest. Soms in het dorp,
soms ergens in de boerderij. De besturen
van studentenorkesten uit het hele land
komen langs om themafeesten te geven.
“Er wordt hier ook vaak andere muziek
gedraaid dan klassiek, hoor,” verzekert
Joris. “’s Nachts spelen ze dezelfde
genres als je bij andere studentenfeesten
zou horen, top-40 en dance en dergelijke.
’s Ochtends wordt er jazz gedraaid om
lekker wakker te worden.”
De studenten spelen al van jongs af aan
een instrument. Lieneke begon met
pianolessen toen ze acht was. Op haar
dertiende kreeg ze in plaats daarvan
vioolles. “De viool leek me altijd al een
veel mooier instrument om te spelen,
maar volgens mijn ouders kon ik beter
beginnen met een basisinstrument
zoals piano.”

Anneloes
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aan muziek denken”
Anneloes speelt vanaf haar zevende
viool. “Mijn moeder speelde ook viool.
Ik weet eigenlijk niet of ik toen wel door
had dat er meer instrumenten waren”,
zegt ze lachend. “Maar ik heb er geen
spijt van, hoor! Toen ik een tiener was,
heb ik wel een tijdje gitaar gespeeld.
Dat was een ‘hip’ instrument; viool was
‘saai’. Dat was echt een fase waar ik
doorheen moest.”
Op zijn achtste kreeg Richard zijn
eerste contrabaslessen. Toen hij naar
de middelbare school ging, hield hij
een tijdje op met spelen. Toen hij begon
met studeren, sloot hij zich aan bij
Quadrivium. “Ik miste het spelen in
een orkest.” Inmiddels is de student
voorzitter van de vereniging.

veel naar het stuk toen hij jong was.
“Dan riep ik enthousiast: ‘nou komen
de hoorns!’ tijdens het bewuste punt in
de muziek. Ik zeurde om lessen bij mijn
ouders.” Maar zijn ouders vonden het
zonde om hun zoon hoorn te laten
spelen; daar is relatief weinig muziek
voor geschreven. Hoorn is zelden een
solo-instrument; het stuk van Stravinsky
is met zijn vier hoornisten echt een
uitzondering. “Na heel veel zeuren kreeg
ik het toch voor elkaar”, zegt Joris met
een glimlach.

Joris is enthousiast geworden voor
hoorn door ‘Le Sacre du Printemps’
van Stravinsky; zijn ouders luisterden

Toevallig wordt ‘La Sacre du Printemps’
dit jaar door het NSO gespeeld, het
wordt het muzikale hoogtepunt van hun

“Ik zeurde om
hoornlessen

Lieneke

optredens. Het stuk wordt niet vaak
gespeeld vanwege zijn complexiteit.
“Als het lukt om het stuk goed te spelen,
vooral het ritmische gedeelte, dan geeft
het echt een kick.” Joris vertelt dat het
orkest het stuk voor het eerst speelde
toen de leden een weekend bij elkaar
waren in december. Toen klonk het nog
wat rommelig. “Na vier dagen repeteren
klinkt het al veel beter! Het orkest is in
balans gekomen.”
Over het drukke tourschema maken
de studenten zich niet veel zorgen.
“We kunnen dan bijkomen in de bus;
in principe hoeven we minder vaak te
spelen dan nu”, zegt Anneloes. Richard
vult haar aan: “We moeten alleen zorgen
dat we geen fouten meer maken als
we spelen.” Bij het noemen van Rome
lichten hun ogen op. Ze zijn er allemaal
al eens eerder geweest. “Maar geen van
ons heeft er ooit eerder opgetreden”,

Richard

zegt Richard lachend.
Het avondeten is afgelopen. Eén voor
één druppelen de orkestleden binnen
en beginnen zich warm te spelen. Uit de
zaal klinkt hoe langer hoe meer kabaal.
Ook de TU/e’ers pakken hun instrumenten
weer op; er moet weer gerepeteerd
worden.
Interview | Esmee de Gooyer
Foto’s | Rien Meulman

Het NSO treedt 14 februari op in het
Eindhovense Muziekcentrum Frits
Philips. Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de kassa en kunnen gereserveerd
worden via www.nso.nl. Daar staat
ook het tourschema van het orkest.
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Waardevol
Verwacht de komende jaren geen hippe ‘WS-collectie’ op de
catwalks of in de etalages. Want tijdelijke trends of vluchtig
vertoon, daar houden (aankomende) ontwerpers en onderzoekers
binnen Wearable Senses zich niet zo mee bezig. Modieus mag,
maar waardevol móet: het ontdekken van nieuwe producten en
concepten die de mens bijvoorbeeld gezonder, communicatiever
en efficiënter kunnen helpen leven, dat is waar het binnen dit
thema aan de faculteit Industrial Design met name om draait.
Al vanaf de oprichting van Industrial
Design in 2001 zitten ontwerpers aan
de faculteit met hun handen, neuzen
en gedachten in zachte materialen,
zoekend naar manieren om technologie
en stoffen te verweven. “Elektronica is
tegenwoordig zó klein dat je het op je
lichaam kunt dragen; dat gebeurt ook al
een tijdje. Maar hoe kun je technologie
in bijvoorbeeld kleding zo inzetten dat
het echt van toegevoegde waarde is?”,
vraagt ir. Maarten Versteeg, parttime
docent en coach binnen Wearable
Senses, zich hardop af.
Of het nu gaat om toepassingen in
de zorg, sport of communicatie; het
integreren van technologie en textiel

biedt volop nieuwe interactiemogelijk
heden, maar ook uitdagingen, vervolgt
Versteeg. “De elektronica zit niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk dicht op
de huid. Daarnaast heb je te maken
met praktische uitdagingen zoals de
wasbaarheid van producten - elektronica
is doorgaans geen fan van water.” Ook
de ambachtelijke traditie van textiel is
volgens Versteeg een factor om rekening
mee te houden. “Alles is ooit begonnen
met ambachtelijk handwerk, met een
bepaalde kwaliteit, liefde en verfijning.
Ook mét elektronica willen we proberen
diezelfde verfijndheid erin te houden.”
Wearable Senses werd een paar jaar

geleden opgericht door dr.ir. Stephan
Wensveen, dr.ir. René Ahn, ir. Michel
Peeters en parttime docent Ann De
Gersem, vanuit hun gedeelde interesse
voor de relatie tussen elektronica en het
menselijk lichaam. Directe aanleiding
vormde het toenmalige afstudeerproject
van Peeters (zie kader) bij Adidas.
Inmiddels is Wearable Senses één van de
in totaal zeven thema’s die vervlochten
zijn door alle lagen, studiejaren en
groepen van Industrial Design heen.
Bijvoorbeeld studenten zijn vrij in hun
keuze voor projectopdrachten, maar
worden wel gestimuleerd om vooral
in de bachelor projecten binnen alle
thema’s te kiezen.
Het thema wordt gedragen door drie
onderzoekspijlers: sport en welzijn
(promovendi Carl Megens en Michel
Peeters), smart textile services
(promovendi Kristi Kuusk en Martijn
ten Bhömer) en de perceptieve kwaliteit
van producten. Het laatstgenoemde
onderwerp houdt vooral promovenda
en coach Eva Deckers bezig. Zij werkt
momenteel onder meer aan een tweede
prototype van ‘PeR’: een perceptief tapijt

waarin sensoren en led-verlichting zijn
verwerkt (zie grote foto). Deckers was
één van de eerste studenten die, in
2009, binnen het thema afstudeerde.
Volgens universitair docent dr. Oscar
Tomico was het belangrijk om Wearable
Senses als thema vast te leggen, “om
onderwijs en onderzoek nadrukkelijk
te kunnen integreren en mensen uit
verschillende groepen te laten
samenwerken, maar ook om onderzoek
en praktijk samen te kunnen brengen”.
Waar de capaciteitsgroepen binnen ID
vaststaan, zijn de thema’s volgens
Tomico meer organisch, mede vanwege
veranderende in- en externe trends en
wisselende behoeftes vanuit de
maatschappij en het bedrijfsleven.
Die behoefte van de buitenwereld speelt
binnen Wearable Senses een cruciale
rol. Tomico: “Hoe kunnen we de
maatschappij veranderen en iets voor
mensen betekenen, bijvoorbeeld als het
gaat om hun gezondheid?”. Daarbij is
niet een probleem het vertrekpunt, “we
starten met het ontdekken van nieuwe
mogelijkheden. Met experimenteren,
proberen en ervaren, liefst zonder al

Acceptatie van ‘gedoe’ aan het lichaam als uitdaging

Toeters studeerde zelf Grafisch Ontwerp
en Fashion Design. Voor haar master-

scriptie deed ze onderzoek naar hoe
technici en ontwerpers in de mode
wereld samenwerken en hoe dit beter
zou kunnen. Inmiddels heeft ze een
eigen bedrijf en werkt ze als freelancer
voor bedrijven die actief zijn of willen
worden op het gebied van modetechno
logie. Ze doet onder meer onderzoek
en ontwerpwerk op het gebied van
draagbare technologie en het
toepassen hiervan in textiel, vaak
vanuit vragen van het bedrijfsleven.
Daarnaast coacht ze ID-studenten
aan de TU/e en geeft ze les aan
modestudenten in Utrecht, Enschede
en Rotterdam.
Op dit moment werkt ze, samen met
collega-ontwerper en ID-alumnus
Ralph Zoontjens, onder meer aan
de verbetering van een yogashirt.
In het shirt, dat volgens vrij nieuwe
technieken wordt gelast en gelijmd,

Die manier van werken is onder meer
zichtbaar in het miljoenenprogramma
CRISP: het Creative Industry Scientific
Programme waarbinnen ontwerpers,
wetenschappers en bedrijven vier jaar
gezamenlijk onderzoek doen naar
zogenoemde product service systems.
Tomico leidt het project Smart Textile
Services binnen CRISP (www.crisp
platform.nl), waarin onder meer
onderzoek wordt gedaan naar de
toepassingen van slim textiel in de zorg.
Hij is erg enthousiast over de samenwerking met onder andere de TU Delft,
de Design Academy en branchevereni
gingen in de textiel. “In dit project
kunnen we de krachten bundelen om
-al ontwerpend, experimenterend en
makend- nieuwe kennis te vergaren.”
Versteeg vult aan: “Vooral Enschede en
Tilburg zijn altijd grote textielregio’s
geweest. De grote productie zit
tegenwoordig misschien in Azië, maar
de nieuwste ontwikkelingen gebeuren
hier. CRISP helpt deze een boost te
geven”.
Hoewel een link met de modewereld
voor de hand ligt en promovenda
Kristi Kuusk onlangs bijvoorbeeld nog
werk liet zien tijdens de Amsterdam
International Fashion Week, ligt hierop
volgens Versteeg niet de nadruk. “Het
thema raakt natuurlijk wel aan mode,
maar verwacht geen eigen WS-collectie
binnen nu en een paar jaar. We zijn
niet bezig met tijdelijke trends,
maar proberen bovenal waardevolle
concepten te creëren.”
Tomico voegt toe: “Alles is mogelijk,
maar je moet goed kijken naar of iets
uiteindelijk ook wordt geaccepteerd
en gebruikt. Het zoeken naar die
toegevoegde waarde van iets is
misschien wel de grootste uitdaging:
je moet geen technologie toevoegen
óm het toevoegen - dan heb ik net zo
lief een gewone broek”. (MvdV)

De ‘perception rug’ van Eva Deckers. Foto | Bart van Overbeeke

De combinaties van techniek en
ontwerp, wetenschap en bedrijfsleven,
experiment en productie en experts
en beginners - voor ontwerpster en
freelance studentencoach Marina
Toeters valt binnen Wearable Senses
alles perfect samen. Ze bestempelt het
werken binnen dit thema daarnaast
als “heel intiem, doordat je dichtbij
de mens en met de toekomst van de
mens bezig bent”. Veranderingen in
de omgeving of de maatschappij
omarmen we doorgaans vrij vlot.
Maar veranderingen dichtbij het
lichaam accepteren mensen een stuk
minder makkelijk, weet Toeters - en
dat brengt voor betrokken ontwerpers
“een grote verantwoordelijkheid” met
zich mee, stelt ze.

een eindproduct in gedachten te hebben.
Dat maakt ook voor bedrijven een groot
verschil”.

zijn verschillende sensoren en andere
elektronica verwerkt, die de drager
tijdens zijn yogaoefening helpen om
beweging en ademhaling in balans
te krijgen.
Ze is blij te kunnen bijdragen aan het
innovatiever maken van mode en hoopt
bovenal de branche “van binnenuit
innovatiever te laten worden”. Volgens
de Utrechtse wordt de ontwerpwereld
zich steeds bewuster van andere
mogelijkheden en nieuwe materialen
die beter zijn voor de samenleving. “
Ik wil de branche helpen hierin
verantwoordelijkheid te nemen.
Ambitieus, maar toch hoop ik stapje
voor stapje dichterbij te komen door
kennis te verspreiden en door bedrijven,
instellingen en onderzoekscentra die
hieraan zouden kunnen bijdragen,
met elkaar in contact te brengen en
te helpen.”

Marina Toeters. Foto | Ivar Pel
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wearable
Ontwerpen voor een actiever, gezonder leven
Mensen ‘van de bank’ krijgen is zo
moeilijk niet, is de overtuiging van
ir. Carl Megens. “Als je maar lang
genoeg aandringt, gaat iemand vanzelf
een keer mee hardlopen, fietsen of
wandelen. Maar hoe hóu je ze van die
bank, hoe kun je iemand intrinsiek
motiveren actief te blijven?” Die vraag
speelt een groot deel van de werkweek
door de hoofden van Megens en collegapromovendus ir. Michel Peeters, in 2001
samen deel van de allereerste lichting
ID-studenten.
De één studeerde af bij Adidas, de ander
bij Decathlon. Beiden zijn volgens
Megens “verknocht aan het ontwerpen
voor sport en beweging. Michel richtte
zich eerst meer op het toepassen van
technologie voor prestatieverbetering,
ik meer op de breedtesport: hoe kun
je de maatschappij aan het bewegen
krijgen?”.
Het laatste is inmiddels voor allebei de
hoofdvraag geworden. “Hoe kun je iets
ontwerpen dat echt een gedragsverandering op de lange termijn teweegbrengt, dat wezenlijk iets bij mensen
verandert met een positieve invloed
op hun gezondheid? Daarbij zijn we
intussen een beetje afgestapt van de
focus op het integreren van elektronica
in textiel, maar vooral gericht op het
effect dat iets kan hebben.” Peeters
verduidelijkt: “De connectie met het lijf
blijft wel belangrijk, maar daarbij kun
je ook denken aan andere technologie
dichtbij het lichaam, bijvoorbeeld in
smartphones of horloges”.
Peeters wijst op een foto van twee

hardlopende vrouwen. “Ze bevinden
zich op dezelfde plek, doen mee aan
hetzelfde hardloopevenement; al met al
lijkt het erop dat ze hetzelfde aan het
doen zijn. De dame rechts echter loopt
een wedstrijd van vijftien kilometer en
probeert haar persoonlijke record te
verbeteren. Haar kleding is hier volledig
op toegespitst, ze heeft een drink
systeem paraat en draagt een gpshorloge en een mp3-speler. De andere
dame loopt vijf kilometer voor haar
plezier, heeft weliswaar redelijk goede
schoenen gekocht, maar rent in een
slobberig katoenen shirt en joggingbroek. Ze loopt in het dorp waar ze
woont en wil vooral die vijf kilometer
uitlopen, intussen aangespoord door
bekenden aan de zijlijn”.
Hij vervolgt: “De eerstgenoemde dame
is helemaal niet bezig met de toeschouwers, heeft zelfs de dame naast haar
helemaal niet gezien. Ze loopt op haar
doel af, namelijk het verbeteren van
haar persoonlijke record. Veel bedrijven
richten zich vooral op deze vrouw.
Het idee is dat als ze voor haar iets
ontwerpen, de linkerdame het
uiteindelijk óók wel koopt”.
Deels klopt dat ook, stelt Peeters: “Als
een populair sportmerk schoenen voor
Cristiano Ronaldo ontwerpt, koopt een
zondagmiddagvoetballer die misschien
ook wel”. Zodra het intelligentere
producten betreft, haakt de recreatieve
sporter volgens hem echter volledig af.
“Intelligentie gaat een gesprek aan met
de gebruiker, maar deze intelligentie
moet wel op die gebruiker worden
afgestemd. Wij vragen onszelf dus
vooral af: wat voor concepten kunnen we

ontwikkelen voor de dame links, hoe
zorgen we ervoor dat ze gemotiveerd
raakt en blijft?”
Veel sportproducten zijn gericht op
prestatie-indicatoren als tijd, afstand,
snelheid en hartslag, stelt Megens.
“Voor veel recreatieve sporters zijn deze
indicatoren helemaal niet belangrijk.”
De sport voor de twee promovendi is
iets te ontwerpen “dat benadrukt dat
iemand gezond bezig is, zonder dat het
accent op ‘sterker, sneller en beter’ ligt.
Stel dat iemand het liefst alleen naar
het strand zou lopen en weer terug;
de afstand en tijd interesseren hem
eigenlijk niet. Dan zou je, bijvoorbeeld
met geluid, de omgeving kunnen
‘augmenteren’, zodat het lijkt alsof
iemands voeten op een gegeven moment
in het zand stappen. Dan kan het strand
overal zijn”.
Het idee, met hun hulp ontwikkeld door
ID-studente Josje Wijnen, is één van de
“proefballonnen” waaraan de ontwerpers
werken. Niet het ontwerp zelf staat daarbij
voorop, “we kijken vooral naar methoden
en gereedschappen voor bijvoorbeeld
bedrijven om tot ontwerpen te kómen.
De industrie ontwerpt nu veelal
incrementeel: nieuwe producten zijn,
met toevoegingen of aanpassingen,
eigenlijk bijna altijd een verbetering
van een bestaand product. Het is voor
bedrijven moeilijk en riskant om met iets
helemaal nieuws en radicaal anders
te komen. Hier bij ID krijgen ze in een
experimentele omgeving de ruimte om
zaken uit te proberen. Al heel vroeg
in de ontwikkeling worden hier ook
gebruikers bij betrokken, om zo samen
met hen tot iets écht nieuws te komen”.

Carl Meegens (links) en Michel Peeters. Foto | Bart van Overbeeke

QR-gecodeerde tradities
Eigenlijk bracht haar opvallende
gemengde achtergrond haar haast
als vanzelf naar Eindhoven. In haar
geboorteland Estland behaalde Kristi
Kuusk in 2005 haar bachelor in de
informatietechnologie, gevolgd door
een master aan de kunstacademie,
waarvoor ze als uitwisselingsstudent
een klein jaar in het Braziliaanse São
Paulo verbleef. Het thema Wearable
Senses aan de TU/e bleek dé plek om
haar interesses te combineren. Als
promovendus doet ze onderzoek binnen
het programma CRISP (zie hoofdartikel).
Uit de stapels stoffen op de tafel in het
Hoofdgebouw hengelt Kuusk twee kleine
bolletjes wol tevoorschijn. “Hier is het
eigenlijk mee begonnen”, vertelt de
Estse, terwijl ze de witte bolletjes met
haar vingers samenbrengt en er lampjes
in oplichten. Tijdens haar master aan
de kunstacademie vertaalde ze het
principe onder meer in een set gehaakte
nekwarmers die in elkaars nabijheid
oplichten en in een led-jurk met een
bijbehorende ring die lampjes in elkaar
aanwakkeren.
In Eindhoven stortte Kuusk zich op
traditionele ontwerpen en keek ze onder
meer naar klederdracht uit haar eigen

land. Ze haalt een boekje tevoorschijn
met foto’s van klederdrachtvormen uit
verschillende streken: “Ik zag overeenkomsten in de kleurige patronen van
bijvoorbeeld deze handschoenen en
in de QR-codes die je nu overal ziet
- niet alleen qua principe, ook visueel.
Daarmee ben ik gaan experimenteren”.
Ze laat een knalgeel kussen zien met,
in grijsgroen en rood, QR-codes (Quick
Response) erop geborduurd. Wie de
code scant met bijvoorbeeld de camera
van zijn smartphone, wordt doorgeleid
naar een site met een Ests sprookje,
in dit geval afkomstig van het eiland
Muhu. Kuusk liet zich voor het kussen
inspireren door de patronen van een
folkloristische rok van dit Estse eiland.
Een andere QR-code op een witblauwe
tas die de onderzoekster onlangs
maakte, geïnspireerd op een blouse,
geeft toegang tot spreekwoorden en
gezegden uit de bijbehorende streek.
Ze vervolgt: “Het is in feite een moderne
vertaling van de betekenis die kleder
dracht vroeger al had. De patronen en
kleuren op kleding vertelden iets
kenmerkends over bijvoorbeeld de
familie van de drager of het dorp waar
iemand vandaan kwam. Een groot
verschil is dat we informatie tegen

woordig op veel meer manieren kunnen
‘lezen’, bijvoorbeeld met behulp van
apparaten als onze telefoons”.
Het concept biedt volgens Kuusk legio
mogelijkheden. “Het is een ontzettend
communicatief idee. De filmpjes,
verhalen en tekeningen achter zo’n
QR-code -of welke digitale data je er
ook aan vast hangt- kunnen de drager
inspireren of op straat met anderen in
contact brengen. En het is een mooie
manier om eeuwenoude tradities,
normen en waarden op deze manier
levend te houden.”
Bovendien, zo zegt ze: “Het idee bevat
volop technologie, zonder dat het er
fysiek in zit. Vooral dat laatste vind ik
heel leuk”.

Kristi Kuusk. Foto | Bart van Overbeeke
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Wereldwijde primeur winde
Het Bouwkundegebouw Vertigo krijgt als het goed is eind
2012 de wereldwijde primeur voor de installatie van een
windenergiesysteem dat in een gebouw is geïntegreerd.
De verwachtingen zijn hoog: de vinding moet meer energie
opleveren dan welk systeem ook dat nu op de markt is.
Het kantoor van de Italiaanse dr.ir.
Rossella Ferraro op vloer 9 ligt vlak
onder het dak van Vertigo; de plek
waar het dit jaar allemaal moet gaan
gebeuren. De onderzoekster ‘duurzame
energie in de gebouwde omgeving’
werkte in 2008 en 2009 in Miami
samen met dr.ir. Alexander Suma
- TU/e-alumnus en de uitvinder van
het geïntegreerde windenergiesysteem
met werknaam IRWES (The Integrated
Roof Wind Energy System). Zowel Suma
als Ferraro kwam naar de TU/e om het
concept verder te ontwikkelen en uit te
bouwen. De Italiaanse mocht via een
Europese Marie Curie-beurs aan de
slag, daarmee kan een onderzoeker

naar een gastinstelling naar keuze in
het buitenland.
IRWES verschilt op een belangrijk
onderdeel van ‘gewone’ windenergie
systemen, legt Ferraro uit. Normaal
gesproken wordt een windturbine
gebruikt, waarbij de afhankelijkheid
van het weer en de omgeven bebouwing
de grote nadelen zijn. Een windturbine
werkt vanaf 3,5 meter per seconde.
De gemiddelde windsnelheid in de
bebouwde omgeving is echter lager in
Nederland, namelijk zo’n 2 meter per
seconde. “Windmolens op het land
staan niet voor niets geregeld stil”,
illustreert de onderzoekster.
De oplossing: een systeem om de

Impressie van Vertigo met op het dak het geïntegreerde windenergiesysteem.

turbine heen bouwen. Het idee is
dat de wind wordt opgevangen via
zogeheten louvers en funnels (kanalensysteem met horizontale panelen).

De turbine
wordt versneld
aangedreven en
genereert daarmee
relatief veel
energie
De grote winst zit hem er vervolgens
in dat de wind door de vernauwingen
wordt samengeperst en accelereert.
“Dit wordt in de natuurkunde het
Venturi-effect genoemd”, licht Ferraro toe.
De turbine wordt versneld aangedreven
en genereert daarmee relatief veel
energie. De bedoeling is om die energie

op te slaan en te gebruiken in een deel
van Vertigo.
Hoeveel energie er precies vrijkomt en
welke windsnelheden IRWES maximaal
aan kan, dat moet nog uit metingen
blijken. Harde cijfers durft Ferraro dan
ook nog niet te geven. Ze kan wel
indicaties afgeven: het systeem zou
meer energie moeten opleveren dan een
gemiddelde eengezinswoning verbruikt.
Uit een bedrijfsplan dat studenten
Stefan Suntjens en Nicolas Nelson
opstelden voor het certificaatprogramma
Technology Entrepeneurship, blijkt

verder dat er zo’n vijftigduizend euro in
de bouw moet worden geïnvesteerd en
dat die kosten na ongeveer tien jaar zijn
terugverdiend. De levensduur van IRWES
zou zeker twintig jaar moeten zijn.
De Italiaanse noemt IRWES een ‘open
sky lab’ - een laboratorium in de open
lucht. Het systeem zal voor onderwijs
en onderzoek worden ingezet. Zo kan er
bijvoorbeeld meer inzicht komen in de
werking van luchtstromen en kan het
gebruik van een windturbine worden
geoptimaliseerd. De onderzoeksgroep
wil met het project een vooraanstaande
internationale positie innemen op
het gebied van wetenschappelijke
activiteiten gericht op windenergie
in het hartje van een stad.
Dat het systeem op het dak van
Vertigo komt, is geen toeval: het op
het zuidwesten gelegen gebouw kent
een relatief hoge blootstelling aan wind,
er zijn weinig omringende gebouwen die
de wind blokkeren en Vertigo is goed
zichtbaar vanuit zowel de stad als vanuit
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energiesysteem voor Vertigo
de campus. En het is een ‘gemakkelijke’
locatie om te bouwen, stelt Ferraro - de
aanhalingstekens benadrukkend.

IRWES verdient
zichzelf na tien
jaar terug
Relatief gemakkelijk misschien, maar
het is zeker geen fluitje van een cent.
Administratieve rompslomp, kijken naar
het design -en last but not least- rekening
houden met technische en logistieke
aspecten.

Het onderzoek kent vele facetten en
daarmee bestaat het onderzoeksteam uit
leden met verschillende competenties.
Suma zit vooral op het zakelijke gedeelte
en Ferraro concentreert zich op de
wetenschappelijke kant. Dr.ir. Faas
Moonen houdt zich bezig met de
logistiek, coördinatie en praktische
problemen. Masterstudenten Rianne
Dekker en Adelya Khayrullina kijken hoe
IRWES het beste kan worden geplaatst
op het dak, rekening houdend met de
aerodynamica, het ontwerp van Vertigo
en de structuur van het hele gebouw.
Studente ir. Rubina Ramponi richt zich
op het design. Dienst Huisvesting regelt

het papierwerk, waarbij onder meer
veiligheidseisen in ogenschouw worden
genomen. De groep wil de komende tijd
bovendien nog meer studenten betrekken
bij het project.
Vorig jaar kwam een subsidie van
Technologiestichting STW in de vorm van
een Valorisation Grant van 25.000 euro
voor het project. De Anniversary Award
die het team afgelopen september in de
wacht sleepte, zorgde ook voor extra
geld in het laatje. Het Universiteitsfonds
Eindhoven (UFe) stelde vanwege het
55-jarig bestaan van de universiteit in
totaal 55.000 euro beschikbaar en
IRWES viel in de prijzen in de categorie

‘energie’. Rick Harwig, kartrekker van
kerngebied Energy, liet toen weten dat
het gaat het om ‘een elegante combinatie van een bouwkundige oplossing
en een efficiënte schone energievoorziening’.
Inmiddels is een prototype van het
windenergiesysteem zo goed als klaar
om te worden getest; de verwachting is
dat dit deze maand nog in Maastricht
gebeurt. De TU/e kan daar op een open
veld terecht en het effect van de wind
optimaal testen. Aan de hand van de
testresultaten werkt de groep aan
verbeteringen en daarna moet het
systeem dan echt op Vertigo komen -

Advertenties

Sluitstuk

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

Hugo van Lint. Fotomontage | Rien Meulman

Schade aardbeving realtime
detecteren met software
Om adequate hulp te kunnen sturen na een aardbeving is het handig voortdurend op de hoogte te zijn
van de gevolgen. Met een camera en een computer zijn de veranderingen automatisch te detecteren.
Om dit ‘realtime’ te doen, moet het computersysteem wel erg snel kunnen rekenen. Hugo van Lint,
student Embedded Systems, zoekt naar een methode om dit te bereiken.
“Het toepassingsgebied van het project is heel breed”, zegt van Lint. “Als je een camera plaatst bij
een olieleiding en realtime de veranderingen waarneemt, kan er bij lekkage een alarm afgaan en direct
worden ingegrepen. Dat is gewoon een kwestie van de beelden met elkaar vergelijken. We ontwikkelen
software die dit automatisch doet, en dan ook nog realtime.”
Het kost veel rekenwerk op grond van ingewikkelde algoritmes om dit te bereiken. Niet elk computerplatform is hiervoor geschikt. “Er is een keten van zes algoritmes die het systeem moet uitvoeren”,
legt Van Lint uit. “Je kunt de pixels in het beeld één voor één verwerken, maar het gaat natuurlijk sneller
als die berekeningen tegelijkertijd plaatsvinden. De analyse van videobeelden is heel geschikt voor zulk
‘parallellisme’: de pixels op verschillende plaatsen in het beeld kunnen tegelijkertijd worden bewerkt.”
Een desktopprocessor is niet gemaakt voor parallelle analyse, maar een videokaart wel. Hoewel de
kaart vroeger alleen geschikt was voor computerspelletjes en video-rendering, biedt de kaart
wetenschappers tegenwoordig ook mogelijkheden voor hun eigen toepassingen. “Een videokaart
bevat heel veel kleine processoren die onafhankelijk van elkaar berekeningen kunnen uitvoeren.”
De algoritmes uit dit project zijn ‘sequentieel’: ze worden normaal een voor een uitgevoerd. Om de
algoritmes door een videokaart te laten uitvoeren, moeten ze eerst worden ‘vertaald’ naar een
parallelle variant. Dat is niet altijd even makkelijk en soms ook niet zo voordelig: wanneer de videokaart het omgezette algoritme nog steeds niet snel kan uitvoeren, is het wellicht verstandiger andere
hardware te gebruiken.
“Ik heb een methode ontwikkeld om de verschillende algoritmes te analyseren en te voorspellen of de
videokaart geschikt is om ze snel uit te voeren.
Ik heb bovendien getest of mijn voorspelling uitkomt”, zegt de student. Voor de algoritmes die niet
zo geschikt blijken voor de videokaart, moeten de onderzoekers andere hardware zoeken of zelf
ontwikkelen. (EV)

waarschijnlijk eind 2012. Ondertussen
wordt er met hulp van het TU/e
Innovation Lab een bedrijf gestart om
de uitvinding te commercialiseren.
Ook gaat de onderzoeksgroep kijken
of IRWES kan worden geïntegreerd in
andere TU/e-gebouwen. (JvG)

www.irwes.com.
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1 	Wat zien we op de cover van je proefschrift?

4 brandende vragen
(Onder redactie van Tom Jeltes)

2 	Hoe leg je op feestjes uit waar je onderzoek over gaat?
3 	Welke persoon, techniek of apparaat is onmisbaar geweest voor je onderzoek?
4 	Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

Ricardo Sequel Pérez (IE&IS) | Een ‘tolk’ voor het bedrijfsleven
1 | cover
Omdat de titel van mijn proefschrift de term flexibiliteit in zich draagt, ben ik
op zoek gegaan naar iets wat dat begrip in bredere zin symboliseert. Ik heb
altijd iets van M.C. Escher op de cover willen hebben. Voor mij staat de
afbeelding ook voor de flexibiliteit van mensen om zich aan te passen aan
uiteenlopende omstandigheden in het leven, zoals de komst van mij en mijn
vrouw van Chili naar Nederland voor vier jaar. Dat is ook de reden dat ik een
band met oranje en lichtblauw heb gebruikt.

2 | feestjes
Net als in de inleiding van mijn proefschrift, gebruik ik het voorbeeld van een
tolk die moet luisteren naar zakenmensen die een deal willen sluiten. De tolk
moet met beide kanten communiceren om misverstanden te voorkomen.
In de context van bedrijfsinformatiesystemen staat de tolk voor de verbindende
adapter die een flexibele integratie van bedrijven mogelijk maakt. Die integratie
is nodig als de bedrijven deel willen kunnen uitmaken van een productie
keten.

3 | onmisbaar
Duidelijke doelen voor het project en een gestructureerde manier van werken
waren onontbeerlijk om dit proefschrift binnen vier jaar af te ronden. Mijn
begeleiders hebben daar ook een belangrijke rol bij gespeeld. Zonder deze
drie factoren is het erg moeilijk om op het juiste spoor te blijven.

4 | samenleving
Voor de middellange termijn verwacht ik dat steeds meer bedrijven hun informatiesystemen zullen integreren om te kunnen samenwerken in zakelijke
netwerken. Deze netwerken zullen wereldwijde en complexe samenwerkings
verbanden tussen bedrijven mogelijk maken. De innovaties op het gebied
van businessmodellen, diensten, bedrijfsprocessen en technologie die daarmee
gepaard gaan, zullen de maatschappij betere producten en diensten opleveren
op elk gebied.

Evgeniy Tkalya (ST) | P
 lastic geleidend maken met grafeenschijfjes
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover van mijn proefschrift is een afbeelding te zien van een composiet
van grafeen en polystyreen, gemaakt met ‘Conductive Atomic Force Microscopy’.
De gekleurde vlekjes zijn de grafeenschijfjes in een matrix van polystyreen,
die in deze afbeelding blauw is weergegeven.

Mijn promotor Cor Koning was onmisbaar, omdat we veel plezierige en vruchtbare discussies hebben gehad, evenals mijn collega Marcos Ghislandi met
wie ik dagelijks heb samengewerkt. Een onmisbare techniek was de vriesdroger, die ervoor heeft gezorgd dat de grafeenschijfjes niet samenklonterden in een mengsel met een polymeer.

2 | feestjes
Stel je voor dat je koekjes met rozijnen bakt. Hoe meer rozijnen je erin stopt,
hoe lekkerder de koekjes worden, maar tot een bepaalde hoeveelheid rozijnen
merk je niet zo veel. Pas boven een zekere concentratie wordt de smaak veel
sterker. Iets vergelijkbaars vindt plaats in het composiet - bij een bepaalde
concentratie grafeen beginnen ze plotseling stroom te geleiden.

4 | samenleving
We kunnen niet uitsluiten dat sommige nanocomposieten die we hebben
gemaakt in de toekomst een rol kunnen spelen als toplaag in elektrostatische
coatings voor bumpers en motorkappen in de automotive-industrie. Met de
technieken die ik in mijn proefschrift beschrijf, kun je ook transparante,
geleidende dunne lagen maken met toepassingen in de elektronica.

Marijke Aerts (ST) | Restmonomeren verwijderen met CO2
1 | cover

3 | onmisbaar

Op mijn cover zie je een CO2-bel die omhoog komt uit latex (water met daarin
fijn verdeelde polymeerdeeltjes) met hierin geëxtraheerd restmonomeer.

De hogedrukreactor met twee ROLSI (‘rapid on-line sampler-injector’)
micrometercapillairen als samplingsysteem.

2 | feestjes

4 | samenleving

Een polymeerblokje is een verzameling van kettingen van monomeerbolletjes.
De monomeerbolletjes zijn niet volledig omgezet in polymeer en kunnen na
verloop van tijd uit het polymeerblokje in de omgeving terecht komen.
De restmonomeerbolletjes stinken, zijn giftig en dus een gevaar voor de
gezondheid. Dit is vooral een probleem in voedselverpakkingen, kinderspeelgoed of (latex)verf. De bestaande technieken om het gehalte aan restmonomeer te verlagen, kosten veel energie en tijd en zijn niet in staat tot
lagere restmonomeergehaltes te komen. Door koolstofdioxide (CO2) op een
bepaalde druk en temperatuur te brengen, krijgt CO2 bijzondere eigenschappen waardoor het restmonomeer in de CO2 gaat zitten en gemakke
lijker uit het polymeer of latex verwijderd kan worden.

Door CO2-extractie toe te passen op polymeren en latex wordt tegemoet
gekomen aan de eis van de regering om groenere producten en processen te
ontwikkelen, gezien een zeer laag restmonomeergehalte behaald kan
worden tegen een relatief lage prijs (22 euro/ton latex in vergelijking met
78 euro/ton latex met stoomstrippen voor een reductie van restmonomeer
tot 10 ppm).
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Rianne van Eerd | “Getallen vind ik geweldig”

Ze was aangenaam verrast door het
grote aantal stemmen op haar persoon
bij de verkiezing voor de universiteits
raad: 225 tegen 140 voor nummer twee,
Harold Weffers. Getallenliefhebster
Rianne van Eerd, twee jaar werkzaam
bij Electrical Engineering, had ook nog
graag willen weten wat de stemverdeling
was binnen en buiten de faculteit.
“Maar dat wordt niet vrijgegeven.
Jammer, maar begrijpelijk.”
“Getallen vind ik geweldig. Op de
basisschool vond ik ‘vraagstukjes’ al
heel erg leuk.” Van Eerd studeerde in
Nijmegen hbo Chemie, stapte over naar
de universiteit in Nijmegen en promo
veerde in Utrecht. Haar onderzoek:
‘Statistiek van contactkrachten tussen
deeltjes die geen lading hebben’,
zoals rijstkorrels, zand, graan. “Mijn
hbo-stage bij Organon was chemometrie:
rekenmodellen maken ter vervanging
van experimenten. Mijn afstuderen bij
Vaste Stof Chemie deed ik ook niet in
het laboratorium, maar gebruikte
computersimulaties. In mijn vrije tijd

maak ik graag 3D-puzzels en sudoku’s.
En verder heb ik mogelijk een ‘tic’:
ik maak van bijna alles een excelsheet,
van trainingsschema’s voor de
wandelvierdaagse tot de gunstigste
tandartsverzekering”, zo vertelt
een openhartige, maar zorgvuldig
formulerende Van Eerd.
Bij FOM-bureau werkte Van Eerd als
programmacoördinator. “Dan maak
je het hele proces mee: de subsidie
aanvragen, de refereerapporten, de
jurering, kijken of onderzoekers doen
wat ze gezegd hebben en ze eventueel
achter de vodden zitten. Dus alles rond
het eigenlijke onderzoek.”
Met die baan stapte ze eigenlijk al uit
het echte onderzoeksveld, maar ze had
het voordeel dat ze er op afstand bij
betrokken bleef. Tegelijkertijd wilde ze
kijken of ze de organisatie- en beleidskant ook leuk vond. Ze is nog steeds blij
dat ze die stap gemaakt heeft. Nu werkt
ze bij Electrical Engineering aan de TU/e
als beleidsmedewerker ‘onderzoek’ voor
de faculteit en als projectmanager voor
twee EU-projecten binnen een onder-

zoeksgroep. “Het is niet nodig dat je als
beleidsmedewerker ook Elektrotechniek
hebt gestudeerd. Dat je een bèta-achtergrond hebt, is belangrijk. Toevallig
hebben mijn vader en broer een
achtergrond in de elektrotechniek.
Mijn broer is zelfs mijn collega bij EE,
in het onderwijs. Ik logeer twee keer
per week bij hem, want mijn woning
in Bunnik is nog niet verkocht.”
Van Eerd stelde zich eind vorig jaar
verkiesbaar voor de personeelsfractie
binnen de universiteitsraad en kreeg
veel voorkeurstemmen. “Waarom ik
zoveel stemmen kreeg, is lastig te
zeggen zonder inzicht in de statistieken.
Ik heb geen grote campagne gehouden,
maar gewoon vijf PUR-campagneposters
opgehangen, net als andere kandidaten.
Verder heb ik aan medewerkers binnen
de faculteit en mijn -nog kleine- netwerk
buiten de faculteit laten weten dat ik
kandidaat was. Mogelijk had ik geluk
met de hoge positie (nummer 2, red.)
op de lijst. Of misschien omdat ik een
nieuw gezicht ben?”

Over de U-raad had ze al eerder
nagedacht. Bij FOM zat ze in de
Ondernemingsraad. “Hier dacht ik
‘Dat kost teveel tijd, mogelijk ben
ik nog te nieuw.’ Tot Suzanne Udo
(directeur Bedrijfsvoering, red.) me
vertelde dat de onderwerpen overlappen
met wat we hier samen doen. Toen
hoefde ik niet lang na te denken.”
“De decaan en de directeur bedrijfs
voering krijgen stukken van het CvB
en ik ga aan de slag met dingen
die belangrijk zijn voor de faculteit.
Dat soort documenten komt ook bij de
U-raad binnen. Soms is dat dubbelop,
soms vullen ze elkaar aan. Maar in de
U-raad zie je het grotere proces aan de
hele TU/e, waar jij één schakel van bent.
Dat inzicht is best spannend.”
Ze heeft al enkele keren met de fractie
meegelopen bij de U-raadsvergaderingen,
deze maand neemt ze voor het eerst
daadwerkelijk zitting op het pluche.
“Het gaat er heel formeel aan toe.
Je hebt allemaal een microfoontje en
drukt op zo’n knopje als je iets wilt
zeggen. Dan krijg je officieel het woord

van de voorzitter, en je richt je vraag aan
de voorzitter of een CvB-lid. Het gaat
allemaal met ‘u’ en ‘Dank u voor het
woord’. Daardoor verloopt het prettig,
anders loopt alles door elkaar, denk ik.
Zo is de discussie goed te volgen.
De gang van zaken is dat onderwerpen
worden ‘besproken’, maar het is niet
dat er nooit discussie is. Al heb ik dat
nog nooit meegemaakt, het is meer het
uitwisselen van vraag en antwoord.”
Van Eerd: “Het Bachelor College is nu
mijn specialisatie, mogelijk komt er
nog meer bij, maar voorlopig is dit
genoeg naast alle ‘gewone’ stukken
die binnenkomen. Zodra er financiële
stukken voorbijkomen, zal ik me daar
zeker ook in verdiepen. Toch weer die
interesse in getallen.”

Interview | Gerard Verhoogt
Foto | Rien Meulman
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Algemeen
Alle faculteiten | Nieuw Keuzevak
Filosofie
‘Natuur-filosofie: reflectie op de aard
van de werkelijkheid’ (0FC15)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen,
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte.
Periode: Semester B (kwartielen 3 en 4).
Tijd: dinsdags 15.45 – 17.30 uur.
Instromen op dinsdag 14 februari is nog
mogelijk!
Plaats: IPO-gebouw, zaal 0.98.
Toegankelijk voor: studenten van
alle opleidingen, geen specifieke
voorkennis vereist.
Voertaal: Nederlands.
Inschrijving: via OASE, of via de docent.
Indien gewenst kan dit vak ook
meetellen voor het ‘Certificaat Filosofie’
van de TU/e.
Voor meer informatie: zie OASE
onder 0FC15, of neem contact op
met de docent (024 - 3566545, of
p.m.f.oomen@tue.nl).
DPO / PROOF: PROviding Opportunities
For PhD students | Training ‘Intercultural
Cooperation & Communication’ (TR111)
This one-day training is designed
especially for PhD students at TU/e in
their first year, ideally just after the
start of your research. The objectives
are to help you communicate and work
successfully across national and
cultural borders in a Dutch academic
environment.
Various activities including simulations,
presentations and group discussions
run through the whole day and make
the workshop very interactive.
The course will take place on 6 March,
2012.
More information can be obtained from
Vincent Merk (phone 2319; email
v.merk@tue.nl).
DPO / TEACH: teaching support for TU/e
staff | Training ‘Design Based Learning’
(TRD08)
The course is intended for teachers who
develop assignments or want to
improve a DBL assignment. During the
training the participants will work
independently, mainly by developing
their own DBL assignment.
The course will take place on 13 and
27 March, 2012.
More information can be obtained from
Sonia Gómez Puente (phone 5292;
e-mail s.m.gomez.puente@tue.nl).

9 februari 2012

Training ‘Written Examinations’(TRD32)
Does my exam really assess what I
want to assess? This training addresses
assessment through written exami
nation. Attention is paid to the link
between the exam and the learning
objectives (validity), the reliability of
the question and the level of difficulty
of an exam. The demands fro developing an appropriate test will be
discussed as well as your analysis
of the exam results.
The course will take place on 22 March
and 5 April, 2012.
Information can be obtained from
Carry van Weert (phone 5690;
email c.j.w.v.weert@tue.nl).
***For all DPO/ Teach training***:
More information and registration
at OASE: Education.tue.nl [select
Education or training of employees at
tab Activities] Participation by teaching
staff of the TU/e is free of charge.
ADMS | Derde lustrum
Op dinsdag 27 maart viert de Techno
logisch ontwerpersopleiding ADMS
(Architectural Design Management
Systems) van de 3TU.School for
Technological Design, Stan Ackermans
Institute haar vijftiende verjaardag
met haar derde lustrumsymposium,
getiteld: ‘De Eindgebruiker Centraal’.
We belichten binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling, met daarin de
eindgebruiker centraal, vanuit vier
verschillende perspectieven: Publiek,
Privaat, Particulier en Proces. Hoofd
vragen daarbij zijn: Wat zijn de grootste
knelpunten en wat zijn de nieuwste
inzichten over inschakeling van
eindgebruikers voor een succesvolle
aanpak van binnenstedelijke gebieds
ontwikkeling? Wat kunnen de betrokken
partijen doen om zich sterker te
profileren naar eindgebruikers? Wat
willen eindgebruikers en hoe kunnen
deze op een adequate en waardevolle
wijze betrokken worden in binnen
stedelijke gebiedsontwikkeling?
Voor meer informatie en aanmelding
zie www.tue.nl/adms
TU/e, UU en UMC | Science and
Technology Student Award
De TU/e heeft samen met Universiteit
en UMC Utrecht twee Student Awards
ingesteld voor studenten met een
spannend idee voor een sterk
multidisciplinair bachelor- respectieve

Advertenties

and PHD students. Within this
certificate program we provide you with
more knowledge about entrepreneurship, teach you entrepreneurial skills
and even help you to set up your own
company with the help of a coach.
(www.bc-e.nl)

lijk master eindproject. De winnaar
ontvangt een prijs in de vorm van een
oorkonde en een geldbedrag van 2.500
euro. Deadline voor het indienen van
voorstellen is 1 maart a.s. Meer informatie
over deelname is te krijgen via Oase,
via de opleidingsdirecteur van je eigen
opleiding of per mail via de secretaris
van de jury, drs. Paul Bezembinder,
p.g.m.bezembinder@tue.nl.
Meer info op w3.tue.nl.

MENSEN
Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promoties
Donderdag 9 februari 16:00 uur CZ4
Promotie M. Carvelli MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr. R. Coehoorn en
prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Study of photophysical processes in organic light-emitting
diodes based on light-emission profile
reconstruction”
Woensdag 15 februari 16:00 uur CZ4
Promotie A. Delphinanto PDEng (EE)
Promotor(en): prof.ir. A.M.J. Koonen
en prof.dr. A. Liotta
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Network and Service
Monitoring in Heterogeneous Home
Networks”
Woensdag 15 februari 16:00 uur CZ5
Promotie B. Pontes Soares Rocha MSc
(W&I)
Promotor(en): prof.dr. S. Etalle
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen

Titel proefschrift: “Information Flow and
Declassification Analysis for Legacy and
Untrusted Programs”
Donderdag 16 februari 14:00 uur CZ4
Promotie ir. G.L.T.F. Hautvast (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. M. Breeuwer
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Analysis of Cardiac
Magnetic Resonance Images - Towards
Quantification in Clinical Practice”
Donderdag 16 februari 16:00 uur CZ4
Promotie R.E. Seguel Pérez MSc (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.W.P.J. Grefen
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Business Protocol
Adaptors for Flexible Business Chain
Formation and Enactment”

NWO | Oproep voor presentaties
Bessensap 2012
NWO organiseert jaarlijks met de
Vereniging van Wetenschapjournalisten
in Nederland (VWN) en de Nederlandse
Vereniging van Journalisten (NVJ) het
evenement Bessensap. Het evenement
brengt journalisten, voorlichters en
mediagenieke onderzoekers onder het
motto ‘Wetenschap ontmoet pers’ bij
elkaar. Bessensap vindt plaats op
maandag 4 juni 2012 in het Museon te
Den Haag. Aan het eind van de dag is
de bekendmaking van de winnaars van
de NWO-Spinozapremies.
Onderzoekers kunnen voorstellen
indienen voor twee presentatievormen:
de traditionele of de masterclass
presentatie. Het grootste gedeelte van
het publiek bestaat uit journalisten op
zoek naar nieuws, achtergronden en
nieuwe contacten. Houd daar rekening
mee bij de presentaties en bij het
indienen van het voorstel.
Voorstellen van presentaties kunnen
ingediend worden tot zondag 26
februari 2012. Ook onderzoekers die
niet door NWO gefinancierd worden,
zijn welkom. Voor meer informatie en
aanmelden: http://ow.ly/8TwAG

Donderdag 16 februari 16:00 uur CZ5
Promotie K.K. Sathyanarayanarao
Subbarao MSc (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. A.A. van
Steenhoven
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Particulate Fouling of
Dry and Liquid Coated Surfaces”

Zeilstichting Aeolus | Zeilers gezocht
Aeolus is een zeilstichting die
zeilkampen in Friesland organiseert
voor jongeren die anders niet op
vakantie zouden kunnen gaan. Voor
deze zeilkampen zijn wij op zoek naar
enthousiaste zeilers. Meer info:
www.meerdanzeilen.nl of mail naar
info@zeilstichtingaeolus.nl.

DIVERSEN

VACATURES

Brabant Center of Entrepreneurship |
Entrepreneurship @ TU/e for Master/
PHD/PDEng-students
TU/e makes a priority of preparing
young people for innovative entrepreneurship, incorporating both knowledge-based entrepreneurship subjects
and entrepreneurial skills training into
its bachelor’s and master’s programs.
Within the context of entrepreneurship
education the TU/e cooperates closely
with Tilburg University in the Brabant
Center of Entrepreneurship (BCE).
On February 15th the Brabant Center of
Entrepreneurship is organizing an
information meeting about the CTE
program. CTE stands for Certificate of
Technology Entrepreneurship and this
program is open for all master’s, PDEng

De TU/e is voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s. De actuele vacatures
vindt je op www.werkenbijdetue.nl.
Interne kandidaten hebben bij de TU/e
bij gelijke geschiktheid voorrang op
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte
blijven van voor jou interessante
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je
op www.werkenbijdetue.nl abonneren
op onze vacaturemail. Je krijgt
regelmatig de vacatures die aan jouw
zoekcriteria voldoen in je mailbox.

Ook een bericht plaatsen op deze
pagina? Mail het bericht (maximaal
100 woorden) dan naar
universiteitsberichten@tue.nl

Mens & Mening | 13

Ach en Wee

@TUeindhoven 8 februari

@Gielt 7 februari

Eindhovense wethouder Schreurs

Financieel studeer ik nog in goede

voortaan een dag in de week op

tijden maar het voorlopig ontwerp

campus @TUeindhoven

GroeneLoper maakt me toch

@michielvdstelt

jaloers op toekomstige

Zo hoort samenwerking te starten!

studenten @TUeindhoven

Top dat wethouder Schreurs een
dag in de week op @TUeindhoven
campus kantoor houdt
@TPrevoo 7 februari
als TU/e’ers zich ermee gaan
bemoeien weet je:#DieBergKomtEr!
@IvoJongsma 8 februari

RT @tuecursor: Wiskundigen

Hot Idea for a Faster Hard Drive.

buigen zich over vorm vd berg

Science laat Bert Koopmans aan
het woord http://ow.ly/8Wrbi
#TUEindhoven met dank aan
@jimbaut
@TUeindhoven 6 februari
Heb je de Villa Achterwerkuitzending met de #TUeindhoven
robots van gisterochtend gemist?
Kijk ‘m dan hier terug:
http://ow.ly/8WriX
@tuecursor 8 februari
Warme truiendag gaat vrijdag niet door
aan #TUeindhoven vanwege verwachte
kou. Wordt wrsch op ander moment
ingehaald.

@abruekers 3 februari

@norbine

@tuecursor @jonidriessen

Wordt het weer een t-shirtjesdag,

@Uracing#TUEindhoven

zoals al vele weken?

Wanneer halen we Top Gear

@GeertAlkema

eindelijk eens naar de TU.

Een warme trui is toch juist tegen die

De BBC is hier toch al kind

kou? ;) Een warme truiendag in de

in huis!

zomer is ook zo raar..
@PatrickvdAvoird
Wat is er mis met een extra warme trui
om de aanhoudende kou te trotseren?
@wdalinghaus

@abruekers 31 januari

Dat is toch het hele idee van

@M_Steinbuch over drie

warme-truien-dag? Dat je je goed

uur ben je 12,5 jaar bij de

aankleedt tegen de kou?

TU/e @wtbtue werkzaam.

#zalwelaanmijliggen

Slechts een tussenstand,
maar toch. Proficiat!

Clmn
UR-podium

‘Halbe’ gare in het nieuws…..
Nederland in het internationale nieuws, hoera! Leuk stuk in International Herald Tribune van 30 januari jl. over het positieve
effect van de mobiliteit van studenten binnen de EU. Dit kunnen wij beamen: deze groep studenten wordt de eerste generatie
van Europese burgers. Ik heb dit op de TU/e zelf mogen waarnemen. Een Italiaanse ingenieur die een ontwerperopleiding
volgt en dan gaat werken bij Shell International in Aberdeen (vergezeld door zijn Nederlandse partner). Een Poolse ingenieur
die na een ontwerperopleiding gaat promoveren op proefontwerp bij IHC Systems in Sliedrecht. Is er iets mooiers te
bedenken dan deze mobiliteit? Nee toch?
Terug naar de IHT en de Nederlandse nieuwswaarde. Onze staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW ziet het wat anders. Meer
als boekhouder dan als academicus, nou ja, socioloog. Zijn voorstel is om geld te vragen voor de Duitse studenten die naar
Nederland komen voor een universitaire studie. Geen woord over het gegeven dat Nederlandse ouders uit de grensstreek
graag hun kinderen op een Belgische school doen voor de bij ons vervlogen discipline. Waarom kan hij niet zien dat er geen
groter goed is dan deze Europese integratie? Of is de (P)VV(D) een partij geworden met een Europa-fobie? Zijn de gedoogprionen zo besmettelijk?
Gelukkig is er in de markt gewoon gezond verstand. EDUCON, een consultancybureau dat bemiddelt voor Duitse studenten die
in Nederland willen komen studeren, zegt dat dit wel weer een ‘passing suggestion’ zal zijn, vrij vertaald een luchtballonnetje.
Naar mijn idee een ballonnetje met ‘hot air’.

Medezeggenschap: waardevol of niet?
In de Cursor van 12 januari jl stond
een kritisch stuk over de medezeggenschap. Daarin werd onder andere
het bekende geluid geuit dat fracties
onzichtbaar zouden zijn buiten de
verkiezingen, maar ook de twijfel of
studenten überhaupt invloed kunnen
uitoefenen. Deze opmerking deed mij
denken aan een student die ik sprak
tijdens de verkiezingen. Hij vond
medezeggenschap zelfs tijdverspil
ling en was ervan overtuigd dat een
universiteit ook zonder wel goed
zou functioneren.
Net voor het kerstreces werd het
Hoofdgebouw opgeschrikt door een
heuse protestactie. Studievereni
gingen Thor en Van der Waals waren
van mening niet genoeg gehoord
te worden in de discussies rondom
Project 2. De opgetrommelde massa
deed terugdenken aan meer roerige
tijden, toen medezeggenschap nog
niet bestond. Maar dit protest was een
stuk rustiger dan alle bezettingen die
onze ouders hebben meegemaakt.
Afspraken werden vooraf in goede orde
gemaakt, met een grote foto was alle

Laten wij niet vervallen tot deze kolder, maar binnen de VSNU
een krachtig tegengeluid laten klinken. Misschien is het goed
om een keer terug te gaan naar de Renaissance waar studenten
en wetenschappers zeer mobiel waren in hun werk. Koester het
internationale karakter van de universiteit, zorg goed voor je
gasten. Qua huisvesting en aanbod van uitdagende opleidingen.
En ‘last but not least’, alle hulp geven bij het aanvragen van de
vereiste papieren bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst.
Het zou goed zijn als deze zevenkoppige draak door de TU/e
beter in bedwang zou worden gehouden. Ga als CvB-lid maar
een keer mee -heb ik ook gedaan- en alle ideeën over Nederland
als een gastvrij land verdampen als sneeuw voor de zon.
Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde

media-aandacht mooi meegenomen en
iedereen wist zich keurig te gedragen.
Tijden zijn blijkbaar veranderd, juist
omdat vorige generaties zo hard hebben
gestreden voor inspraak. Er wordt nog
veel achter deuren besloten, maar die
deuren staan tegenwoordig wijd open.
In de komende tijd zullen alle inspanningen rondom het Bachelor College
worden vastgelegd. Vele docenten,
studenten en medewerkers hebben
in projectgroepen aspecten van het
Bachelor College verder uitgewerkt in
adviezen en verscheidene organen zijn
gehoord betreft de inhoud daarvan.
De universiteitsraad heeft de verantwoordelijkheid om te beoordelen of
de besluitvorming op een juiste wijze
verloopt. Met grote ambities en een
strakke deadline is het meer dan ooit
belangrijk om daarin secuur te zijn.
Dan is het niet anders dan waardevol
te noemen dat er zo veel mensen uit
alle gelederen betrokken worden via
medezeggenschap.
Giel Op ’t Veld,
fractievoorzitter Groep-één
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Science for society: Studiegro

Wiskunde op
Wiskunde met de industrie | Norbine Schalij
Foto’s | Bart van Overbeeke
Ieder jaar buigen wiskundigen, werkzaam in industrie en academische wereld in binnen- en buitenland, zich ergens in Nederland
een week lang over industriële vraagstukken. De problemen
zijn ingebracht door bedrijven en worden op de maandag
gepresenteerd. Vijf dagen later presenteert de groep van vijftig
tot tachtig wetenschappers hun oplossingen. Van 30 januari tot
3 februari vond de 84ste editie van de Europese Studiegroep
Wiskunde met de Industrie plaats aan de TU/e.

In de filmzaal van De Zwarte Doos
druppelen op maandagochtend
30 januari de deelnemers aan de SWI
binnen. Twee op de drie wiskundigen
doen voor het eerst mee, de rest begroet
elkaar hartelijk. Ze komen van heinde
en verre: tachtig deelnemers uit acht
landen. Decaan prof.dr. Arjeh Cohen
verwelkomt speciaal een Chinees,
een man uit Sri Lanka en een Indiër.
Ongeveer de helft komt van de TU/e,
veel aio’s, maar ook vaste wetenschappelijke staf en een enkele hoogleraar.
Ze komen samen met wiskundigen uit
het bedrijfsleven om problemen op te
lossen waar zes Nederlandse bedrijven
mee worstelen. Een jonge vrouw maakt
foto’s van de illustraties bij de presentatie door probleemeigenaar Philips
Lighting. De rest kiest tijdens de lunch
welk probleem hij of zij wil tackelen.
De constructie waarbij wiskundigen
met verschillende achtergronden een
specifieke modelleringsvraag oplossen,
is al tientallen jaren een succes.
In Oxford, Groot Brittannië, is de SWI
begonnen in 1968. Een groep bedrijven
werd uitgenodigd, met hun wiskundig
aan te pakken probleem, om een brug te
slaan tussen wetenschap en industrie.
De eerste Nederlandse SWI vond in
1998 plaats, in Leiden. Een jaar later
en in 2006 was de TU/e gastvrouw.
Op initiatief van dr. Adrian Muntean,
UD bij Wiskunde & Informatica, is
de SWI dit jaar wederom aan de TU/e
gehouden. Dr. Alessandro Di Bucchianico,
UHD bij W&I, heeft als contactpersoon
voor de bedrijven de problemen
binnengehaald.
Zo wil de Eindhovense netbeheerder
Endinet weten hoe je een elektriciteitsnet voor elektriciteit voor de nabije
toekomst bouwt waarbij E-car-eigenaars
hun wagens kunnen opladen en
zonnepanelenbezitters energie aan
het net kunnen afstaan (zie kader).
Thales heeft een probleem ingebracht
over de levensduur van mobiele
netwerken die gebruikt worden bij
reddingswerkzaamheden. Brandweermannen en ambulancebroeders mogen
geen last hebben van batterijen die
uitgeput zijn. Thales vraagt hulp bij het
slim gebruiken van de knooppunten van
zulke netwerken opdat de levensduur
zo groot mogelijk wordt.

De veiligheid van schepen en boorplatforms wordt dit jaar door het Maritiem
Research Instituut Nederland MARIN
onder de aandacht gebracht bij SWI.
MARIN heeft ook de afgelopen drie jaar
een probleem ingebracht (zie kader).
Tata Steel (voorheen Hoogovens) wil
graag dat beschadigingen aan staalrollen
tijdig herkend worden. Bij het walsen
van grote plakken staal tot dunne
staalrollen kunnen bij het afknippen
rimpels ontstaan. Philips Lighting zoekt
een manier om lichtverlies bij ontwerpen
van nieuwe generatie gecompliceerde
led-lampen sneller door te rekenen
dan de huidige technieken kunnen.
Het meest mediagenieke probleem
betreft het bouwen van een berg in
Nederland. Bartels Ingenieurs voor
Bouw & Infra brengt mede namens
Stichting Haalbaarheidsonderzoek
‘Die Berg Komt Er’ de vraag in welke
vorm een kunstmatige berg zou moeten

hebben (zie kader).
Endinet, Thales, Tata Steel, Marin,
Philips Lighting en ingenieursbureau
Bartels hebben niet de verwachting
dat ze aan het eind van de week met
revolutionaire ideeën naar huis kunnen.
“Wie weet worden we verrast”, hoopt
Yolanda Knops van Endinet. Thales is
blij met alle stappen die bijdragen aan
meer duidelijkheid. “We zien wel wat
er boven water komt”, stelt ir. Sigrid
Mulders, structural engineer bij Bartels
Ingenieurs voor Bouw & Infra .
“Wij zitten nog in de brainstormfase,
alle ideeën zijn welkom.”
In ieder geval hebben alle bedrijven
de wens om de banden met de
academische wereld te verstevigen,
te onderhouden of te ontwikkelen.

Een brug slaan
tussen wetenschap
en industrie
Daarvoor leveren zij met hun probleem
ook een bijdrage van 1500 euro in en
zijn ze bereid veel werkuren in de SWI
te steken. Het probleem vormgeven,
op maandag toelichten, de hele week
stand-by zijn voor vragen en op vrijdag
de presentatie bijwonen. Daarna
desgewenst de resultaten doorvoeren in
het bedrijf. Endinet heeft als Eindhovens
bedrijf bovendien sterk de wens als
bedrijf verbondenheid met de regio uit
te stralen. “Een week in beeld zijn

aan de TU/e past daar goed bij”,
vindt Knops.
Het was een hele klus voor Di Bucchianico om kandidaten te vinden. Er zijn
bedrijven die hun knelpunten niet
openbaar durven maken voor concurrenten of die geen greep kunnen doen
in een potje ‘Onderzoek door derden’
(Endinet), ‘Innovatiebudget’ (Thales) of
‘Communicatie en marketing’ (Bartels).
Bovendien heeft niet ieder aangesproken
bedrijf een geschikt probleem voorhanden
voor wiskundige invalshoeken.
“Is beton wel het meest geschikte
materiaal?” Voor een berg van 2000 m
hoog moeten betonfabrikanten
misschien wel vijf jaar non-stop mortel
produceren, gokt probleemeigenaar
Sigrid Mulders. Haar groep is maandag
na de lunch aan het brainstormen
geslagen over de te bouwen berg. Een
luchthaven op de top, toltunnels, entree
voor skiliften, de ideeën vliegen nog alle
kanten op.
Stefanie Postma is masterstudent aan
de Universiteit Leiden. Ze koos bewust
voor dit open probleem. “Ik doe mee
met SWI om in contact te komen met
bedrijven als toekomstige werkgever.
En het lijkt me ook een goede les om
samen te werken met collega’s uit
andere disciplines. In een bedrijf zijn
nou eenmaal niet erg veel wiskundigen
tegelijk.”
De deelnemers trekken de hele week
intensief met elkaar op. Ze eten samen
en brengen de avonden met elkaar door.

Dinsdag in eetcafé De Verlenging in het
Philipsstadion, woensdag bij prof. Mark
Peletier (W&I) thuis voor een dessert en
een borrel. Voor de man uit Sri Lanka is
het de eerste keer dat hij in Europa is,
hij kocht snel nog een nieuwe fleecetrui.
Runliang Lin van de Tsinghua University
in China laat zijn SWI-week aansluiten
bij een bezoek aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij bekijkt de week met de
ogen van een toekomstig organisator
van een soortgelijk evenement.

Er zijn nieuwe
contacten gelegd
en oude banden
verstevigd
Terwijl de Philipsgroep geconcentreerd
een model maakt om uit te kunnen
rekenen waar led-licht dat uit een
eenvoudig kapje schijnt, terechtkomt,
staat bij de bergontwerpers een
PhD-student van Structural Design bij
Bouwkunde uitleg te geven over
wolkenkrabbers. Zodra de deskundige
de deur uit is, gaat de groep op zoek
naar iemand die bekend is met het
programma Autocad. Dan kan er een
animatie van de constructie gemaakt
worden. Ook voor woensdag zijn al
experts uitgenodigd. De Philipsgroep
heeft minder behoefte aan hulp van
buitenaf. “Wij hebben alle vragen
gisteren aan probleemeigenaar Philips
Lighting kunnen stellen en we hebben
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z’n mooist
de nodige literatuur tot onze beschikking”,
zegt Jan Draisma, UHD bij W&I en
penningmeester van het organisatie
comité, maar vandaag vooral deelnemer.
Op vrijdag springt, wiskundig gezien,
de presentatie van Tata Steel eruit.
Maar de media hebben alleen aandacht
voor De Berg. ANP, Omroep Brabant, het
Eindhovens Dagblad, allen melden dat
De Berg er volgens de TU/e kan komen.
Er zijn leuke ideeën geopperd. Om de
hoge investering ineens te omzeilen,
is bedacht dat er in lagen kan worden
gebouwd. Van Bert Blocken, professor in
windstromingen bij Bouwkunde, leerde
de groep dat energieopwekking met
windturbines op twee kilometer hoogte
wel zes- tot tienmaal meer elektriciteit
levert. Ook is gedacht aan een solar
chimney, een hoge glazen kolom waar
water doorheen kan stromen. “Eigenlijk
was het een grote brainstorm; meer
ideeën, minder berekeningen.
Het bergproject komt nu in beweging.
Thijs Zonneveld, initiator van de Berg,
heeft laten weten hier colleges over te
willen organiseren en ons gevraagd of
we hieraan mee willen werken”, zegt
Di Bucchianico. “Het feest gaat nu pas
beginnen.”
“De groep die werkte aan het Tata Steel
probleem bracht een nette oplossing voor

het herkennen van onregelmatigheden
op een staalrol”, zegt Di Bucchianico.
De R&D-medewerker van Tata Steel die
de presentatie bijwoonde, denkt dat het
algoritme volgende week toepasbaar is.
Een iets minder concreet antwoord kreeg
Endinet, maar toch is de netbeheerder
erg tevreden. Knops: “Een van de
resultaten was dat er problemen
optreden in het net als zeventig procent
van de huishoudens zonnecellen hebben.
Dit komt ongeveer overeen met onze
eigen verwachtingen. Echter de combinatie van de Monte Carlo-methode om
de gevraagde belasting van het net te
simuleren en de load-flow berekening
om de consequenties voor stroom en
spanning in het net te berekenen,
vonden wij verfrissend.” Endinet gaat
de details nader bestuderen en kijken of
ze de combinatie zelf ook wil toepassen.
In ieder geval zijn er weer nieuwe
contacten met wiskundigen gelegd en
de oude banden verstevigd, aldus Knops.
Na de SWI zorgt elke groep voor een
rapport over het gedane werk dat
gebundeld wordt in een wetenschappe
lijk verslag. Dit jaar wordt ook een
populair-wetenschappelijk boekje
gemaakt door wetenschapsjournaliste
Ionica Smeets.

Toekomstproof energienet
Endinet is netbeheerder van het gasnet in Zuidoost Brabant en het elektriciteitsnet in Eindhoven. “Netten worden voor tientallen jaren in de grond gelegd.
De huidige netten bestaan daarom veelal met oude technologie. Nu we met een
energietransitie te maken hebben, moeten we ons net geschikt maken voor de
nabije toekomst. Het huidig net is niet ontworpen voor het lokaal toevoegen
van energie uit zonnepanelen, bijvoorbeeld. Terugvoer is iets nieuws. Het kan
wel, maar de consequenties moeten opnieuw worden uitgerekend. Daarnaast
krijgt het net te maken met het laden van accu’s voor elektrisch rijden. Dit zorgt
voor een enorme extra capaciteitsvraag. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de
stroomcapaciteit van het net, maar ook voor de spanningskwaliteit van het net.
Endinet heeft de verplichting het spanningsniveau rond 230 Volt te houden.
Hoe kunnen intelligente laadstrategieën ervoor zorgen dat de investeringen in
het net niet de pan uit reizen? Hoe groot of intelligent moet het net over veertig
jaar zijn?” Aan de SWI vraagt Yolanda Knops, specialist Asset management bij
Endinet, een deel van een woonwijk in Tongelre te modelleren met toekomstscenario’s en te voorspellen op welke momenten een probleem met spannings
kwaliteit of stroomcapaciteit optreedt. Gevraagd wordt oplaadstrategieën van
batterijen voor elektrische auto’s te ontwikkelen die deze problemen minimaliseren. Dit is eerder onderzocht, op hypothetisch niveau, voor de Nederlandse
situatie, maar nog nooit voor de specifieke Eindhovense context. Eindhoven
heeft een vermaasd netwerk terwijl de meeste gemeenten een radiaal netwerk
hebben. “We zoeken een frisse blik hierop. Het is niet reëel hoge verwachtingen te
hebben. Maar
het is een leuk
wiskundig
probleem en het
wekt mogelijk
belangstelling
voor ons
vakgebied.”

MARIN: drie keer is scheepsrecht
Ed van Daalen, senior researcher bij MARIN, is een groot fan van de SWI. Driemaal heeft hij een probleem ingediend voor het
maritiem onderzoeksinstituut in Wageningen. Het ging over slingerende containerschepen, het dynamisch positioneren van
olietankers en het manoeuvreergedrag van bijvoorbeeld een marineschip. MARIN kan zelf heel goed complexe modelproeven
uitvoeren in een bassin, maar dat is een zeer kostbare aangelegenheid. Aan de SWI is in 2009 gevraagd een snel rekenmodel
te ontwikkelen dat inzicht geeft in de combinaties van golven en scheepsbeladingcondities die kunnen leiden tot plotseling
heftig slingeren. “Wiskundigen roepen dan ‘Dat is parametrische excitatie!’ en brengen het probleem vervolgens terug tot de
kern, in dit geval is dat slechts één differentiaalvergelijking”, aldus Van Daalen. “MARIN heeft op basis van het resultaat van
SWI 2009 een nieuw programma geschreven dat snel is en goed werkt.”
Een jaar later vroeg MARIN of het mogelijk was om een allocatiealgoritme te ontwerpen waarin direct rekening wordt gehouden
met de beperkingen van zogenaamde thrusters, propellers waarmee bijvoorbeeld een boorplatform op één plaats kan worden
gehouden. Het lukte de wiskundigen ook deze keer om een juiste insteek te vinden voor een oplossing, het vervolgonderzoek
is nog in volle gang.
Een totaal ander probleem is vorig jaar aangepakt. Het manoeuvreren van een schip in open water of in een havengebied kan
ook met wiskundige modellen beschreven worden. MARIN vroeg om een snelle manier, liefst in een fractie van een seconde,
om bijvoorbeeld te laten zien wat de diameter van de draaicirkel is bij een bepaalde roer-uitslag. “Daarop kwam een heel
duidelijk antwoord en de grote verrassing was dat er zelfs al generieke (en gratis!) software voor bestaat. Zo zie je maar wat
er allemaal kan gebeuren tijdens een SWI. Wat mij betreft is wiskunde op zijn mooist als het succesvol wordt toegepast op
praktische problemen.”

Komt die berg er?
Hoe haalbaar is het bouwen van een kunstmatige berg van 2000 m hoog in
Nederland? Een dergelijke berg zou een bijdrage kunnen leveren aan sport,
toerisme en opwekking van duurzame energie. In augustus 2011 schreef
initiatiefnemer, journalist en oud-wielrenner Thijs Zonneveld hier een column
over op Nu.nl. Sindsdien wordt er niet meer alleen lacherig over gedaan,
maar neemt het project serieuze vormen aan. Er is een stichting ‘haalbaarheids
onderzoek Die Berg Komt Er’ in het leven geroepen en Bartels Ingenieurs voor
Bouw & Infra heeft zijn diensten aangeboden.
Er zijn al kleine haalbaarheidsonderzoeken gedaan, maar er is op dit moment
nog niet op grote schaal gerekend aan de praktische aspecten.
Omdat het bouwen van een berg van 2000 meter hoog totaal nieuwe knelpunten toont die het vakgebied van het ingenieursbureau te boven gaan, is hulp van de SWI welkom. Tijdens de werkweek berekenen de wiskundigen welke vorm de berg
zal moeten krijgen. Dat ie hol moet zijn, is duidelijk; een massieve berg geeft te veel pressie op de bodem van Nederland.
Ook andere ongewenste effecten als aardbevingen, windstromingen, klimaatveranderingen moeten voorkomen worden.
En de werkgroep bestudeert mogelijkheden om in de berg energie op te slaan via het omhoog pompen van water.
Niet bedoeld om energie te winnen, het kost zelfs energie, maar het zou gebruikt kunnen worden om piekbelasting in
ons energienet op te vangen. “Een grote droom is het”, zegt de Spaanse Andrea Fernandez die momenteel promoveert
aan de Britse University of Bath. “Maar dat maakt het juist zo spannend.”
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Van parkeren,
Parkeerproblematiek | Monique van de Ven
Hoe dapper de universiteit ook op ‘honingmaatregelen’ mikt; in
een poging het dreigende parkeerzeer op de campus het hoofd te
bieden, lijken ook ‘azijnmaatregelen’ vroeg of laat onvermijdelijk.
Een eerste maatregel: het afschaffen van de gratis uitrijdkaarten
vanaf 1 maart. Want betaald parkeren, voor gasten en uiteindelijk
waarschijnlijk ook voor medewerkers - daar is volgens onafhanke
lijk parkeerbeleidcoördinator Jos Hermus niks abnormaals aan.
De universiteit stevent qua parkeren “zo’n
beetje op een ramp af”, waarschuwde
drs.ing. Jos Hermus vorige maand al in
Cursor. Door het doelbewuste vergroenen
van de campus de komende jaren vervalt
een groot deel van de huidige 2.153
parkeerplaatsen. Deels tijdelijk, wegens
diverse bouwprojecten tussen nu en 2018,
maar ook permanent.
De universiteit wil, hiertoe mede
gedwongen door de gemeente, namelijk
zoveel mogelijk af van het parkeren op
maaiveldniveau en in plaats daarvan
enkele parkeergarages bouwen. Deze
zijn -in aanleg en onderhoud- al gauw
vier keer zo duur als een gewone
parkeerplaats. Daar staat tegenover
dat ze minder grondoppervlak vragen
en dat de gewonnen vierkante meters
de universiteit weer geld kunnen
ópleveren, aldus ing. Bert Verheijen,
kostendeskundige en beleidsmedewerker
bij Dienst Huisvesting (DH).
Volgens prognoses gaat de universiteit
vanaf april -wanneer DH hoopt te starten
met de aanleg van de Groene Loper- een
paar honderd parkeerplaatsen missen.

Het precieze aantal schommelt de
komende twee jaar, afhankelijk van
het beginnen en aflopen van diverse
bouwprojecten en het schuiven met
parkeergelegenheden. In oktober 2013
heeft de TU/e naar schatting nog 1.676
parkeerplaatsen - 477 minder dan nu.

“Het is niet
abnormaal om te
betalen voor een
parkeerplek”
Een werkgroep met medewerkers van
diverse diensten onderzocht vorig jaar
onder meer hoe de universiteit enerzijds
proactief kan reageren op de aankomende
schaarste in parkeerplekken en anderzijds
hoe de mobiliteit van medewerkers kan
worden beïnvloed. “De TU/e streeft er
toch naar om meer mensen uit hun
auto’s te krijgen”, aldus Hermus.
Afgelopen april en november werden
via het slagbomensysteem metingen
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gehouden om erachter te komen wie er
zoal met de auto naar het terrein komen,
hoe vaak mensen dat doen en waar ze
vandaan komen. Van de 3.300 TU/emedewerkers woont ongeveer de helft
minder dan zeven kilometer van de
universiteit en komen gemiddeld 600 tot
700 mensen met de auto naar het werk.
Van de circa 1.700 vaste gasten van de
universiteit, de zogenoemde ‘noppers’
(not on payroll), parkeren er dagelijks
zo’n 370 op het TU/e-terrein. Van hen
woont ongeveer dertig procent binnen
de genoemde straal. Overige campus
bewoners en bezoekers (van onder
andere Fontys, TNO en diverse
bedrijven) meegeteld bezetten
automobilisten op het terrein op
drukkere momenten tussen de
1.900 en 2.100 parkeerplaatsen.
Die gegevens veroorzaakten volgens
Hermus “een Aha-erlebnis. Voor wie
bouwen we die parkeergarages straks
eigenlijk? En: kunnen we niet beter eerst
proberen om bijvoorbeeld degenen die
nu met de auto komen en op minder
dan zeven kilometer wonen, te prikkelen
een andere keuze te maken?”.
Hermus hoopt daarom voor 1 maart een
TU/e-brede enquête te verspreiden om
daar achter te komen. Daar moet enkele
maanden later een mobiliteitsplan
uitrollen, met bijvoorbeeld andere
arbeidsvoorwaarden om mensen te
bewegen ander vervoer te kiezen.
De TU/e zoekt in eerste instantie zoveel
mogelijk naar “positieve prikkels”,
benadrukt Hermus. Hoewel de eerste
maatregel toch ook een duidelijk
ontmoedigend karakter heeft: de 7,50
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euro die afdelingen over een paar weken
gaan betalen voor uitrijdkaarten voor
hun gasten, ligt niet voor niets hoger
dan het gewone dagtarief van 5 euro.
Volgens Bert Verheijen is het een utopie
om te denken dat de universiteit het
met alleen “honingmaatregelen” redt
en ontkomt aan “azijnmaatregelen”.
Dat kan ook Hermus niet ontkennen:
“Geen enkele andere universiteit in
Nederland is aan betaald parkeren
ontkomen, maar het een sluit het
ander niet uit. Het is een belangrijke
stap in het proces om mensen eerst
op een positieve manier te prikkelen
een andere keuze te maken”.
De TU/e gaat daarnaast met de gemeente
in overleg over het eventuele gebruik
van parkeerterreinen aan de andere kant

van de Dorgelolaan; op maaiveldniveau
of in de garage onder de Kennedytoren.
Ook wil de universiteit onderzoeken of
commerciële partijen interesse hebben
om te investeren in parkeergebouwen
op de campus en het beheer hiervan.
De hoeveelheid parkeerzeer op de
campus wordt volgens Hermus echter
vooral bepaald door het gedrag van haar
bewoners. Gemopper komt er sowieso,
beseft hij. “We zijn misschien anders
gewend, maar we moeten mensen ervan
te doordringen dat het niet abnormaal
is om iets verder te moeten lopen.
En dat het ook niet abnormaal is om,
als gast en uiteindelijk misschien ook
als medewerker, te betalen voor een
parkeerplek.”
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prikkels en pijn
Niet uit de auto voor de TU/e
Al vier decennia komt hij met de auto naar het universiteitsterrein;
eerst vanuit Tilburg, tegenwoordig vanuit Best. Christ van Rijsewijk
zou ook prima met het openbaar vervoer kunnen komen; vanaf zijn
huis wandelt hij in amper twaalf minuten naar het Bestse station.
Een serieuze optie vindt Van Rijsewijk het echter niet. Als portier in
dienst van de faculteit Electrical Engineering moet hij regelmatig
al om zeven uur ’s ochtends op de campus zijn om het gebouw
Potentiaal te openen. “Die hele treinbusiness, dat werkt niet”,
stelt hij nuchter. “Want als de trein te laat is, ben ik dat ook.”
Hoe de universiteit hem uit zijn auto zou kunnen krijgen? Van
Rijsewijk is stellig: “Niet”. Het zal zijn tijd trouwens ook wel duren;
volgend jaar gaat hij met pensioen. Maar, zo beseft hij, het zal
een hele kluif worden om de parkeerproblematiek op de campus
het hoofd te bieden. Dat de TU/e niet gaat ontkomen aan betaald
parkeren, dat gelooft hij graag, “maar als dat medewerkers straks
bij wijze van spreken 7,50 euro per dag gaat kosten, dan heeft de
universiteit denk ik een groot probleem”.

Kwestie van een andere mindset
Eigenlijk heeft ze haar twijfels over haar aandeel in dit Cursor-artikel. Want, zo geeft Jolanda van
der Sande toe: “Ik schaam me eigenlijk best wel”. Als inwoonster van Tongelre, aan de overkant
van het spoor, zou ze namelijk best vaker met de fiets naar het werk kunnen komen. Haar collega’s
bij Industrial Engineering & Innovation Sciences snappen er niks van, dat de anders zo sportieve
HR-medewerkster -fanatiek voetbalster en hardloopster- bijna altijd met de auto komt.
Ze is gewoon geen fietsfan, bekent de Eindhovense. “Ik heb ook geen fietsconditie.” Bovendien
draagt Van der Sande regelmatig jurkjes -niet praktisch op de fiets- en is ze sinds een jaar druk met
haar nieuwe hobby: taarten bakken. En neem die maar eens fatsoenlijk mee naar je werk in een
krap fietsmandje. En die hardnekkig klemmende schuurdeur motiveert natuurlijk ook niet echt.
Eigenlijk allemaal smoesjes, weet ze; het zit bovenal tussen de oren. “Het is een druk die ik mezelf
opleg, maar het geeft mij gewoon rust als ik ’s morgens voor acht uur ’s hier ben. Als ik later zou
zijn, geef ik een ander beeld af dan ik zou willen.” Niet dat ze als vroege vogel ’s ochtends geen
zeeën van tijd heeft en dus niet best iets eerder zou kunnen wegfietsen thuis, “maar iedereen weet
dat het toch altijd op dat laatste kwartiertje aankomt”.
Bovendien vertrekt ze ’s middags graag weer een beetje op tijd, zodat ze als alleenstaande ouder
wat meer tijd heeft voor haar dertienjarige dochter en hun hondjes - terwijl het al met al hooguit
tien minuten scheelt, een ritje per fiets of in de auto. Het parkeren op de campus is daarbij nooit
een probleem; ze is alle dagen als één van de eersten at the job. Niet dat ze de dreigende parkeerperikelen daarmee als het probleem van ánderen ziet, beklemtoont Van der Sande: “Het is bij mij
gewoon een kwestie van een andere mindset”.

Met dampende bus uur langer onderweg
Vooruit, hij hééft een alternatief. Maar erg aanlokkelijk is hij niet, de bomvolle lijnbus die vanaf
Bladel nog door diverse dorpen slingert alvorens Eindhoven te bereiken. Melloh Bröcheler komt dan
ook vijf dagen per week met de auto naar de TU/e: dertig kilometer, een half uur rijden. “Als ik met
de bus zou gaan, ben ik van deur tot deur al gauw een klein uur langer onderweg.” Die extra reistijd
zinnig besteden met bijvoorbeeld wat lees- of laptopwerk, is er volgens hem in de steevast uitpuilende,
dampende bus niet bij.
Hij begrijpt het probleem waar de universiteit, in haar streven naar een groene campus, tegenaan
loopt. “Ik heb er zelf ook wel over nagedacht, maar voor mezelf vind ik alternatieven gewoon echt
heel lastig. Als er een betere busverbinding zou zijn of een trein door Bladel zou komen, was het
anders. Maar dat laatste gaat sowieso niet gebeuren.”
Carpoolen ziet Bröcheler wél als serieuze optie. Dat deed hij overigens ook al eens een poosje met
een gebouwgenoot die ook uit de Kempen komt - totdat de provinciale weg door de regio wegens
werkzaamheden dicht ging.
De HR-medewerker beseft dat hij wellicht niet aan betaald parkeren gaat ontkomen. “Het kan niet
anders, dan gaat het maar wat kosten. Misschien dat de universiteit iets in die richting kan doen in
het keuzemodel voor medewerkers, dan is de pijn wellicht wat minder groot.”

Lees verder op pagina 18 >>
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Heftige aanloop naar groene campus
’t Is elke ochtend weer een beetje zuur, bekent ze, om de bus met honderd
kilometer per uur over de busbaan voorbij te zien zoeven. Zelf duikt Marguerite
de Faber, faculteitssecretaresse van Wiskunde & Informatica, vanuit Helmond
namelijk steevast bij Nuenen de file in. Tegen de tijd dat ze op de campus is,
is het rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek. Liefst dichtbij de ingang
van haar gebouw natuurlijk.
Ze zou de auto best willen laten staan, hoor - maar de genoemde bus vanuit
Gemert gaat helaas niet over Helmond.
Nu ligt daar ook een station van waaruit de treinen rechtstreeks naar Eindhoven
voeren, maar dat wordt vanuit haar woonwijk Dierdonk dan weer wat gedoe,
ook omdat ze ’s ochtends en ’s middags bijtijds op het schoolplein in het
Helmondse centrum moet staan voor haar zoon.
Het liefst zou De Faber zien dat er een fietspad langs de N270 tussen Helmond
en Eindhoven komt. Overtuigd: “Dan zouden de files daar zó opgelost zijn”.
Ze zou het ook best zien zitten, om op de fiets naar de TU/e te komen: “Ik mag
eigenlijk wel weer iets aan mijn conditie doen”. Dan wel graag op een fiets met
trapondersteuning: al is het maar om niet helemáál bezweet en verfomfaaid
op het werk te komen.
De groene ambities van de universiteit juicht de secretaresse toe: “Het is nu
veel te veel blik dat je ziet”. De aanloop ernaartoe zal echter “heftig” worden,
voorziet ze. “Het autogebruik is zó bij mensen ingesleten. Ik denk dat veel
mensen denken: ‘een ánder laat ‘m wel staan’.”

Nijmeegse wegen
Bij het ontwikkelen van haar parkeerbeleid, campusmanagement en mobiliteits
plan voor medewerkers kijkt de TU/e niet alleen naar haar eigen plannen,
beperkingen, behoeften en mogelijkheden, maar ook naar hoe andere universiteiten het hebben aangepakt. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome
leiden - maar vooral die van Nijmegen kunnen volgens TU/e-parkeerbeleids
coördinator Jos Hermus een voorbeeld zijn.

Parkeervoorzieningen Campus TU/e
Situatie oktober 2011

Totaal onbruikbaar: 242 plaatsen
Bereikbaar maken voor komst
Groene Loper: 0 plaatsen
Totaal parkeerpleinen: 1460 plaatsen
Totaal parkeerstroken: 501 plaatsen
Totaal parkeergarage:   0 plaatsen
Tijdelijke voorziening:   192 plaatsen
Totaal: 2153 beschikbare parkeerplaatsen

Steeds meer en meer universiteitsgebouwen verrezen de voorbije zes decennia
rondom Huize Heyendael op het gelijknamige Nijmeegse landgoed. Van de
rustieke parkachtige omgeving van weleer naar de bedrijvige Radboud Universiteit (RU) van nu: qua bereikbaarheid en toegankelijkheid leverde het verstrijken
der tijd “de nodige fricties” op, weet Michel ter Bergh, adjunct-directeur van het
Universitair Vastgoed Bedrijf. “Als universiteit hebben we daar op een gegeven
moment paal en perk aan gesteld.”
Ook met het oog op het broodnodige groen op de campus trof Nijmegen “een
combinatie van honing- en azijnmaatregelen”, aldus Ter Bergh. Zo werd de
reiskostenvergoeding voor het autogebruik “stelselmatig verlaagd” en werden
alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer juist aantrekkelijker
gemaakt. Daarmee wist de universiteit het “vermijdbaar autogebruik” volgens
Ter Bergh met succes terug te dringen.
Verder koos de universiteit er zo’n acht jaar terug voor auto’s zoveel mogelijk
in (half)ondergrondse garages te laten parkeren en moest voortaan voor het
parkeren betaald gaan worden - ook door eigen mensen. Nijmegen was daarmee
midden 2004 de eerste universiteit buiten de Randstad die overging op betaald
parkeren voor haar personeel.
De invoering van het betaald parkeren leidde - “voorspelbaar”, aldus Ter Bergh- tot
gemok. Niet alleen bij mensen uit eigen huis -over het betalen, maar ook over
het feit dat de universiteit de eerste jaren alleen maar verlies leed op het betaald
parkeren-; ook bij bewoners van de naastgelegen wijk Brakkenstein waarnaar
veel universiteitsgangers met hun auto’s uitwijken om aan het betaald parkeren
te ontkomen.
Op dat laatste heeft de RU zich volgens de adjunct-directeur niet zozeer verkeken;
volgens hem ging het vooral mis doordat de gemeente afzag van het voorgenomen vergunningparkeren in Brakkenstein. “Er bleek in de wijk onvoldoende draag
vlak voor. Maar ik begrijp dat men nu alsnog een slag naar parkeerregulering wil
gaan maken.”
Studenten en medewerkers van de RU betalen op dit moment 15 euro per maand
voor een parkeerabonnement, zonder onderscheid tussen deeltijders en fulltimers.
Vaste gasten die niet in dienst zijn van de universiteit, betalen 45 euro per maand.
Dit nu nog forse prijsverschil vervalt later dit jaar wanneer ook ‘internen’ volgens
Ter Bergh rond de 40, 45 euro gaan betalen. De tarieven voor losse parkeerkaartjes gingen begin dit jaar al omhoog. Een “straf prijskaartje”, erkent hij,
“ingegeven door een versnelde poging het parkeren volledig kostendekkend
te krijgen. Een principiële keuze van het College van Bestuur met het oog op de
bezuinigingsproblematiek van de universiteit”.
Als Ter Bergh de TU/e een advies zou moeten geven, heeft dat advies vooral
betrekking op de omgeving. “Probeer te komen tot een beleid dat niet allerlei
verdringingseffecten in de periferie van de campus oproept. Je kunt bepaalde
prijzen invoeren of verhogen, maar als je daarmee je mensen het terrein afjaagt,
is het niet gunstig voor je eigen parkeerexploitatie én niet voor je relatie met de
buurt.”

Parkeervoorzieningen Campus TU/e
Prognose oktober 2013

Totaal onbruikbaar: 560 plaatsen
Parkeergarage Catalyst: 160 plaatsen
Bereikbaar maken ivm komst
Groene Loper: 152 plaatsen
Totaal parkeerpleinen: 1105 plaatsen
Totaal parkeerstroken: 379 plaatsen
Totaal parkeergarage:   0 plaatsen
Tijdelijke voorziening:   192 plaatsen
Totaal: 1676 beschikbare plaatsen
Totaal tekort: 477 plaatsen
(tov situatie oktober 2011)
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Jop de Wit | Het best bewaarde geheim van Handel

Jop de Wit (22) is in november verkozen
tot prins Jop d’n Urste van zijn
geboortedorp Handel. Ook al had de
eerstejaars Werktuigbouwkunde het
druk met studie, sport en vrijwilligers
werk, toen de carnavalsvereniging hem
vroeg of hij prins wilde worden, was hij
te gevleid om ‘nee’ te zeggen. Al werd
het rond de tentamenweek heel erg
druk. “Misschien stort ik in, maar dat
zien we dan wel weer”, zegt hij lachend.
Ook al is hij pas een paar maanden lid
van de carnavalsvereniging van het
dorp, hij is zijn hele leven al betrokken
bij het feest. “In Handel groei je ermee
op. Als kind hielp ik al mee met ‘plakken’,
de papier-maché buitenkant van de
carnavalswagens maken. En mijn ouders
namen me mee als ze gingen feesten.”
Jop woont al heel zijn leven in Handel.
“Ik denk dat ik er niet meer weg ga ook.
Ik heb het er naar mijn zin, het is een
gezellig dorp. Ik wil ook niet ver van mijn
vrienden en familie vandaan wonen.”
Jop vond het bijzonder dat hij werd
gekozen als prins. “De vorige prinsen
zijn zo’n mooie mensen; zij hebben veel
voor andere mensen over en worden
enorm gerespecteerd. En houden
natuurlijk van een pilsje en een feestje,

dat doe ik ook wel”, zegt hij lachend.
Zijn kroning tot prins carnaval was op
12 november, de zaterdag na de elfde
van de elfde. De avond van tevoren
werd door een fout van de kabelkrant
al bekendgemaakt dat Jop prins zou
worden. De voorzitter van de carnavalsvereniging belde Jop daarover op.
“Gelukkig zag ik het, ik kon nog net op
tijd onderduiken in het huis van onze
schoonmaakster! Niemand verwachtte
dat ik daar zou zijn.” En inderdaad:
volgens traditie stonden de vrienden
van de aanstaande prins vijftien minuten
later voor zijn deur om hem te ontvoeren,
zodat ze hem de volgende dag konden
inruilen voor een fust bier tijdens de
ceremonie.
Zijn taken als prins? “Vooral aanwezig
zijn en meefeesten”, zegt hij lachend.
Tijdens het Jeugdprinsenbal van het
dorp was het bijvoorbeeld zijn taak om
de prins en prinses van de basisschool
te kronen. “Die waren gekozen door de
kinderen van de basisschool. Toen ik in
groep acht zat, was ik ook jeugdprins.”
Ook ging Jop op ziekenbezoek. “We
gaan langs bij mensen die door hun
ziekte dit jaar geen carnaval kunnen
vieren om even een praatje te maken en
een pilsje te pakken.” Verder ging Jop

met zijn gevolg naar prinsverschijningen
in nabijgelegen dorpen en in het derde
weekend van januari gingen ze langs
een aantal verenigingen in Handel om
bonte avonden te houden. Daar voeren
de jongeren toneelstukjes en sketches
op. “Laatst voerden mijn vrienden een
stukje op waarin ze markante figuren uit
onze voetbalkantine nadeden. Dat was
erg leuk; er komen daar rare mensen af
en toe!”
In zijn functie als prins is Jop ook lid van
de Geheimraad van de carnavalsvereni
ging. Van oudsher regelt die in het
geniep allerlei zaken omtrent carnaval.
“Het is leuk om dat een keer mee te
maken; al dat geheime gedoe, met
elkaar afspreken op een donkere
parkeerplaats om daarna naar een
duister cafeetje in de buurt te gaan.”
Ook besluit de raad wie prins carnaval
van het aankomend jaar wordt.
“De voorzitter zegt altijd dat de identiteit
van de aankomende prins carnaval het
best bewaarde geheim van Handel is.
Daar zou hij best wel eens gelijk in
kunnen hebben.”
Naast zijn taken bij de carnavalsvereni
ging is Jop actief bij voetbalclub VV
Handel. Ondanks dat hij al een tijd niet
meer kan voetballen door een rugbles-

sure is Jop nog steeds niet weg te slaan
uit de kantine van de club. Ook is hij
‘waterzakkendrager’: als een speler
geblesseerd raakt, komt Jop hem verlichting brengen met een natte spons.
“Het is echt wonderwater. Als ik kom,
liggen ze kermend op de grond. Als ik
de pijnlijke plek heb gekoeld met water
hinken ze hoogstens nog drie keer.
Daarna rennen ze weer vrolijk op het
veld!” In het clubblad dat zes keer per
jaar uitkomt staat bovendien een
bijdrage van Jop. Stichting Jeugdbelang
kan eveneens op zijn hulp rekenen.
“We vangen kinderen zo’n anderhalf uur
per week op en gaan met hen knutselen
of spelletjes spelen.” Eén keer per jaar
gaan ze op kamp, dan is Jop hoofdleider.
“Als kind zat ik al bij de vereniging, ik
ben eigenlijk gewoon doorgestroomd.”
Buiten het verenigingsleven zwemt hij
vaak en bouwt hij elk jaar een carnavals
wagen met een groep vrienden. Een
vriendin heeft hij niet. “Daar heb ik echt
geen tijd voor! Maar ik zie het ook niet
zo zitten als ik eerlijk ben; ik kan er niet
tegen als iemand me tegenhoudt.
Zo van: ‘gade mee naar huis?’ als we
in de kroeg zijn. Nee, ik vind het wel
goed zo. Misschien als ik klaar ben
met studeren.”

Daar is hij al een tijdje mee bezig.
Jop heeft namelijk al een hbo-diploma
op zak. Hij studeerde tweeënhalf jaar
Technische Natuurkunde aan de Fontys
Hogeschool in Eindhoven, maar maakte
toen de switch naar Werktuigbouwkunde
omdat die richting hem leuker leek.
“Ik heb de juiste keuze gemaakt.
Ik vind Werktuigbouwkunde nog steeds
interessant. Toen ik afgestudeerd was
op het hbo vond ik dat ik nog niet
uitgeleerd was. Daarom ben ik hier.”
Jop wil later wel ‘iets met mensen’ doen.
“Als ik geen sociale contacten heb,
word ik gek. Ik kan niet goed alleen zijn.
Het lukt me alleen als ik echt moet
studeren.”
De knappe jonge prins heeft de aandacht
getrokken van de lokale media. Eerder
had zijn benoeming het Eindhovens
Dagblad gehaald, en Omroep Brabant
is bij hem thuis komen filmen. Jop weet
niet goed wat hij van alle aandacht moet
vinden. “Ik ben dit echt niet gewend; ik
sta ineens in de spotlights. Niet dat ik
het erg vind, hoor. Ik kan goed zeveren,
vooral als ik wat heb gedronken.”

Interview | Esmee de Gooyer
Foto | Bart van Overbeeke
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Klassieke schoonheid
ESC | Frits van Otterdijk
Foto’s | Dierk Hendriks
Opluchting bij het Eindhovens Studenten Corps (ESC). Deze maand
heeft de gemeente Eindhoven definitief toestemming gegeven
voor de verbouwing van het pand aan de Ten Hagestraat 13.
Na een uitputtende procedure van enkele jaren wordt het
historische pand in het stadscentrum vanaf september eindelijk
het nieuwe onderkomen van het corps.
De entree is ook zonder verbouwing al
groots. Een massieve koperen trekknop
aan de voorzijde van Ten Hagestraat 13
zet een helder klinkend belletje aan het
werk. De zware houten deur wringt even,
maar geeft zich dan met een krakende
zwaai gewonnen. Een onverholen
grandeur slaat de bezoeker om de oren.
En neus, want het ruikt wel een beetje
muf in het monumentale pand. Bij de
ingang, onder een hoog plafond waaruit
kleine houten ribben en kalkpleister
afbrokkelen, staan Emmy van Schijndel
en Tom Klyn. De oud-commissaris
huisvesting en de president van

studentenvereniging ESC gaan voor
tijdens een korte rondleiding door het
historische pand. In september hoopt
het ESC het nieuwe onderkomen aan
haar driehonderd leden te presenteren.
Daarvoor is wel een ingrijpende
renovatie van vijf maanden nodig. Maar
dat is een betrekkelijk korte periode.
Zeker in vergelijking met de procedure
die vooraf ging aan de verbouwing.
De aankoop van Ten Hagenstraat 13
werd bij de notaris 30 december 2009
vastgelegd (zie kader ‘ Het kasboekje’).
Daarna was het vooral een kwestie van
behoedzaam laveren tussen de

Het ontwerp voor de uitbreiding van het pand.

gemeente Eindhoven, bezwaarmakers
en architect.
Het verkrijgen van vergunningen, het
verweren tegen bezwaarschriften en
tegelijkertijd het enthousiast houden
van de eigen achterban heeft het
bestuur van het ESC kruim gekost.
“We hebben een flinke borrel gedronken
toen we deze maand definitief groen
licht kregen van de gemeente”,
glunderen Van Schijndel en Klyn.
De opluchting is begrijpelijk. Na jaren
diplomatie is het gelukt om alle neuzen
in dezelfde richting te krijgen. Zo vreesde
de Henri van Abbestichting, die zich
inzet voor het behoud van monumentale
panden in Eindhoven, voor de status van
het historische pand. En naaste buur
Kalliste Woningbouwontwikkeling
vreesde voor de uitstraling van het eigen
kantoorpand als er een studentensociëteit
pal naast haar zou neerdalen. Koraal,
eigenaar van het buurpand en huurbaas
van Kalliste, deelde die angst en tekende
ook bezwaar aan.
Na uitvoerige gesprekken konden de
buren door de ESC-bestuurders worden
overtuigd dat het straatbeeld niet zal
veranderen. Toen architect Bert Dirrix
enkele details van het bouwplan had
aangepast, was ook de Henri Van
Abbestichting akkoord.
Het gebouw blijft aan de buitenkant
ongeschonden. Van Schijndel: “We gaan
het wel wit schilderen. Daarmee herstellen
we het aanzicht zoals het vroeger was.
En binnen passen we enkele ingangen
en doorgangen aan. Maar we gaan geen
complete plafonds of muren eruit breken.”
De woonkamer beneden wordt
omgetoverd tot de sociëteitszaal.
“De belangrijkste ruimte”, meent Klyn.
“De werkgroep Inrichting heeft een jaar
lang andere verenigingen bezocht en
gevraagd naar tips en ideeën. Aan de
hand daarvan hebben we een lijst van
eisen gemaakt waaraan de ruimte moet

Tom Klijn en Emmy van Schijndel.

voldoen en hoe die eruit komt te zien.
Dat is natuurlijk nog steeds een
lekenoordeel, daarom hebben we ook
horecadeskundigen gevraagd om te
adviseren.” Behalve de niet te vermijden
bar komt er ook een keuken achterin het
gebouw. Bedoeld voor het wekelijkse
‘jaarclub eten’. “In De Bunker huren we
een cateraar in. Het is de bedoeling om
in de toekomst zelf bescheiden
maaltijden te gaan bereiden”, vertelt
Van Schijndel.

In september
hoopt het ESC
het nieuwe
onderkomen
aan haar leden
te presenteren
De woonkamer, verdeeld over een grote
voorruimte aan de straatkant en een
zonnige achterkamer, wordt ongeveer
tien meter verlengd. Dat gaat ten
koste van de tuin. Voordat de nieuwe
uitbreiding van de grond komt, wordt

eerst een grote graafoperatie uitgevoerd
voor de aanleg van een drie meter hoge
feestkelder. Die komt onder de aanbouw
te liggen en is ‘brasvast’ zoals Van
Schijndel en Klyn lachend omschrijven.
Van Schijndel: “De sociëteitszaal krijgt
een enigszins klassieke uitstraling,
maar de nieuwe kelder willen we strak
en modern inrichten. Hij moet vooral
functioneel zijn en makkelijk schoon
te maken.” Met de onderaardse zaal
verdubbelt het pand niet alleen in
ruimte: “In de bunker gebruiken we nu
de sociëteitszaal voor feesten. Zijn we
telkens een dag bezig om alles op te
bouwen. Dat hoeft straks niet meer.
We hebben dan twee grote gescheiden
ruimtes en kunnen we ieder moment
de deuren opengooien voor een feest.”
Klyn: “Doordat we verschillende
ingangen voor de sociëteitszaal en de
kelder krijgen, kunnen we in theorie
beide ruimtes tegelijk draaien. De totale
ruimte is berekend op ruim zeshonderd
mensen. Dat is genoeg voor onze
vereniging en biedt voldoende kansen
om in de toekomst te groeien.”
Een klassieke trap leidt ons met een
elegante bocht naar de bovenverdieping.

En hoe is het in Lausanne?
Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar het buitenland. het
Voor stage of voor het verrichten van onderzoek, omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden. Cursorlezers kunnen iedere twee weken over de
schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.
De afgelopen vijf maanden heb ik een
exchange semester gevolgd aan de
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne in Zwitserland. Het land waar
alles volgens de regeltjes gaat, waar
de bus nog op tijd rijdt en waar je voor
de verandering níet op je tas hoeft te
letten als je een drukke metro in stapt.
Lausanne ligt nabij het internationale
centrum Genève (VN), in het Franstalige
gedeelte van Zwitserland en aan het
prachtige meer van Genève. Een
fantastische plek dus voor de presti
gieuze universiteit, die zich kenmerkt
door zijn internationale karakter en
hoogwaardige onderzoek. Het feit dat

hier als een internationale regio wordt
gezien, betekent niet dat alles ook
meteen in het Engels gaat. Want
Zwitsers blijven Zwitsers en aanpassen
aan de cultuur is dan ook een belangrijk
gegeven hier. Dat wil dan ook zeggen
dat (in ieder geval voor Civiele Techniek)
de vakken gewoon in het Frans worden
gegeven. Niet voor iedereen ideaal
natuurlijk, maar voor mij een mooie
kans om mijn (middelbare school)
Frans weer eens op te halen.
Naast studeren biedt de omgeving hier
ook talloze mogelijkheden om je te
vermaken. In de zomer is het meer van
Genève ontzettend mooi en wonen in

een stad waar je elke mooie dag op een
strandje aan het meer kunt ontspannen
en ’s avonds kunt barbecueën, is bijna
paradijselijk. Daarnaast bieden de
bergen in de omgeving een mooie
gelegenheid om in de zomer te
wandelen en in de winter te skiën.
En dat dan op nog geen uur afstand!
Dat zorgt er wel voor dat het soms
moeilijk is om een balans te vinden
tussen studeren en leuke dingen doen,
want er wordt hier wel meer van je
verwacht tijdens het semester.
Het principe van deze universiteit werkt
meer als een soort school. Voor elk vak
wordt elke week een opdracht gegeven
waarvan het de bedoeling is dat je die
maakt en inlevert. Dat is best wennen
als je de vrijheid van de TU/e gewend
bent...
Ook in het dagelijks leven verbaas ik

me regelmatig over de georganiseerdheid. Soms lijkt het wel alsof ze overal
een regeltje voor verzonnen hebben.
En als er eenmaal een regel is, dan is
het ook onmogelijk om daar vanaf te
wijken. Zo ben ik er ook achter gekomen
waarom niemand hier een eigen
wasmachine in huis heeft, maar in elk
gebouw een collectieve wasmachine
staat. Om een wasmachine in huis
te mogen zetten, moeten je huis en
wasmachine aan specifieke eisen
voldoen. Ook moet de wasmachine
worden geïnstalleerd door een
goedgekeurd bedrijf, want stel je voor!
Zomaar een wasmachine installeren
is natuurlijk onverantwoordelijk... ;)
Mijn tijd hier in Lausanne zit er bijna
op en ik kan terugkijken op een
fantastisch half jaar met interessante
vakken, veel nieuwe mensen en

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

geweldige tripjes. De tentamens
zitten er al weer op, maar voordat ik
huiswaarts keer... nog even de lange
latten onder binden, nu het nog kan!
Lianne Tas, studente Bouwkunde

Vind jij het ook leuk om aan deze
rubriek een bijdrage te leveren en ben
jij in de eerste helft van 2012 in het
buitenland? Stuur dan een mailtje naar
cursor@tue.nl.
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met een brasvast karakter
Een lage balustrade als teken van de tijd
waarin de mensen wat kleiner van stuk
waren. Vloekend met het verlaagde
systeemplafond dat is aangebracht.
Door de jaren heen is het gebouw door
diverse gebruikers aangepast. En dat
heeft de klassieke schoonheid niet
bijzonder goed gedaan. Het ESC is
vastbesloten om deze oude dame haar
gezicht terug te geven. Maar wil op
sommige punten de functionaliteit niet
uit het oog verliezen. Op de eerste etage
komen daarom aan de voorzijde twee
efficiënte kantoorruimtes. Een grote
kamer met zes of zeven bureau voor
het senaatswerk. Ernaast een kleinere
kamer waar commissies op wisselende
tijdstippen terecht kunnen. Een kleine
toiletgroep, een kamer als opbergruimte
vullen de ‘zakelijkheid’ aan.
Aan de achterzijde van de eerste etage
komt de ontvangstkamer van het ESC,
ofwel de ‘Heerenkamer’. “Dat wordt
een prachtige ruimte met chesterfields,
een boekenkast, foto’s van de senaten
uit het verleden. Een beetje met de

uitstraling van een klassieke Britse
salon”, zegt Van Schijndel.
Momenteel wordt de Ten Hagestraat 13
bewoond door twee leden van het
ESC. Ze vormen een antikraakwacht.
Van Schijndel: “Maar ze zijn vanaf het
begin op de hoogte van de ontwikke
lingen. Dat ze andere woonruimte
moeten zoeken, komt voor hen gelukkig
niet uit de lucht vallen. Ze zijn erop
voorbereid.”

Het ESC is
vastbesloten om
deze oude dame
haar gezicht
terug te geven
Sommige leden van het ESC zijn
vanaf het eerste uur betrokken bij het
nieuwe onderkomen, maar zijn intussen
afgestudeerd. Ze zullen de volle glorie

van de Ten Hagestraat 13 niet echt
beleven. Wel een beetje vreemd,
vinden Klyn en Van Schijndel.
“Ik ga mijn bachelor Technische
Bedrijfskunde afronden en begin
daarna aan mijn master. Dus ik zal het
gelukkig wel meemaken.” Voor Klyn
is dat ook het geval. Na een afgebroken
studie heeft hij er nu twee jaar
Bedrijfskunde opzitten en is bezig
met een jaar bestuur. Ook voor hem
dus voldoende tijd om te genieten van
het nieuwe pand: “Met de verhuizing
naar de Ten Hagestraat verwezenlijken
we drie belangrijke doelen. We krijgen
niet alleen een betere uitstraling en meer
eigen identiteit. Vooral de werkruimte
van de senaat en commissies verbetert
enorm.” Bij het ESC zijn meer dan
tevreden met het nieuwe onderkomen.
Van Schijndel: “De uitstraling van dit
pand is ook echt de uitstraling die wij
als vereniging willen hebben en niet die
van een betonnen, grijze bunker.”

Het kasboekje
Het ESC heeft het monumentale pand aan de Ten Hagestraat 13 gekocht voor
516.000 euro kosten koper. De TU/e heeft de aankoopprijs van het pand
gefinancierd met zes ton. De gemeente Eindhoven heeft eenmalig een
bedrag van 25.000 euro geschonken voor de extra kosten om het monumentale
karakter van het pand te behouden. De renovatie, uitbreiding, het beheer en
de exploitatie komt voor rekening van het ESC. Het toekomstig onderhoud zal
door een speciaal opgerichte onroerend goed bv bekostigd worden.

Afstudeerleed

Clmn

Tot nu toe was het eigenlijk best leuk. Voor het eerst een eigen werkplek in Vertigo.
Een eigen plankje in de maquettewerkplaats. Een pasje om ’s avonds na zevenen
naar buiten te mogen. Zelf bepalen waar je onderzoek over gaat. Afstuderen leek zo
z’n voordelen te hebben. Na bijna een jaar begint het echter toch wel z’n tol te eisen.
In een eigenlijk net iets te late, maar -omdat ik zo graag dingen inplan- toch nog
net op tijd begonnen poging om een allesomvattend en wereldverbeterend
afstudeerverslag te produceren, heb ik me de afgelopen twee weken opgesloten
op m’n slaapkamer. Ik kan er slapen, en -omdat mijn bureau er staat- ook werken,
en hoef er dus eigenlijk alleen uit om te eten. Met als gevolg dat ik er inmiddels
bij zit als een soort kluizenares, in joggingbroek en slobbertrui, met slordig haar
en dito bureau.
Eens in de drie dagen verlaat ik mijn nest om als een te vroeg uit een winterslaap
ontwaakt knaagdier met kleine knipperende oogjes boodschappen te gaan doen.
En niet alleen overdag beheerst het afstuderen nu mijn leven, ook de nachten
Myrthe Buijs | studente Bouwkunde
worden erdoor geregeerd. Om de zoveel dagen word ik verward wakker met het
vage besef dat ik gelukkig toch niet écht net mijn afstudeerpresentatie heb
gehouden voor mijn biologielerares van de middelbare school over een onderwerp waar ik nog nooit van gehoord had.
Het is gelukkig nog maar drie weken. Daarna mag ik als kersverse ingenieur de grotemensenwereld in. De banen zullen voor
het oprapen liggen en elke werkgever staat om mij te springen. Vooral als architect heb ik straks vast snel een leuke baan.
Nog even doorbijten, en dan ligt de wereld aan mijn voeten. Toch heb ik het gevoel dat ik iets vergeet…
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Margin Call: innerlijke strijd tussen eigen- en collectief belang
Over de financiële wereld is al menig
film gemaakt (‘Wall Street’), over de
bankencrisis is ‘Margin Call’ voorlopig
de eerste. Dankzij ijzersterk acteerwerk
van Kevin Spacey en Jeremy Irons en de
scherpe dialogen, maakte scenario
schrijver J.C. Chandor hier een ijzersterk
debuut mee. Op 13, 14 en 15 februari
te zien in De Zwarte Doos.
Het begin zet al meteen de toon:
personeel van een grote zakenbank
wordt ontslagen. De meisjes die de
ongelukkigen naar buiten begeleiden,
mogen anderhalf uur later zélf hun
spullen in dozen pakken. Bij deze
investeringsbank, losjes gebaseerd
op de Lehman Brothers, worden ook
riskante en corrupte investerings
pakketten verkocht. De jonge Peter
Sullivan besluit nog wat overwerk te
doen, en met reden: van zijn ontslagen
baas kreeg hij een usb-stick vol
vertrouwelijke informatie. Zijn advies:
wees hier voorzichtig mee. Hij ontdekt
dat de formules voor de risicoanalyses
incorrect zijn. Hetgeen betekent dat
het onderpand om verliezen te kunnen
compenseren (de margin) doorbroken is.
Ofwel: het bedrijf stevent op een grote
ramp af.

Er wordt diezelfde avond een spoed
vergadering met de top van het
management belegd waarin beslissingen
moeten worden genomen. Er zijn twee
opties: de bank gaat failliet of alsnog
proberen gevaarlijke bezittingen te
verkopen. Kopers en klanten zullen
worden geruïneerd, het zal grote
gevolgen hebben voor andere banken,
maar zij kunnen zelf blijven bestaan.
De vergadering geeft regisseur/
scenarioschrijver Chandor de kans om

enige nuancering aan te brengen in het
beeld dat bestaat over ‘de’ bankenwereld.
Kevin Spacey is geweldig als wanhopige
leidinggevende. Hij bezit meer morele
waarden dan collega’s, maar kan hij
‘nee’ kan zeggen tegen het geld? Jeremy
Irons is de CEO die moeilijke knopen
zonder enige problemen doorhakt.
Crises teisteren de financiële wereld al
eeuwen, zonder dat er structureel iets
verandert. Zo gaat het nu eenmaal.
Zonder enige fysieke actie weet Chandor
de spanning op te bouwen. Temidden
van de rustige beelden -de stilte voor
de storm- wervelen de dialogen en
denderen de ontwikkelingen voort.
Ook in de vorm benadrukt Chandor het
thema. Enerzijds zijn er de claustro
fobische vergaderkamers en kantoren,
anderzijds de vrijheid die de New Yorkse
skyline door ieder raam uitstraalt. Het
symboliseert de innerlijke strijd tussen
eigen- en collectief belang van de
personages. Dat maakt dat ‘Margin Call’
niet alleen een boeiend drama en een
spannende thriller is, maar ook een
geweldig vormgegeven acteursfilm. (GV)
Zwarte Doos
13, 14 en 15 februari
20.00 uur

Kristijans
culturele
keuzes

Een culturele duizendpoot
Kristijan Trninic is een veelzijdige
cultuurliefhebber. De derdejaars student
Technische Bedrijfskunde zit in het
bestuur van toneelvereniging Doppio,
danst samen met zijn vriendin de
salsa bij Footloose en is gek van film,
architectuur en zo’n beetje alle soorten
muziek.

topchef en delegeerde in de keuken.
Zo hebben alle leden verschillende
kwaliteiten”, vertelt Kristijan.
Kristijan houdt veel van muziek.
Hij speelt zelf piano en luistert naar
zowat alle genres. Als hij wil dansen
tijdens het uitgaan, luistert hij het
liefst naar hiphop, top 40 of dubstep.
Voor een rustige avond is iets ‘mellows’
Het interview is op de dag na Kristijans
goed. Thuis luistert hij naar ‘oldschool’eenentwintigste verjaardag. De avond
muziek zoals Abba of Simon &
ervoor heeft hij goed gefeest in de
Garfunkel, rockbands zoals The Killers
Bunker met vrienden die hij kent van
en Snow Patrol, filmmuziek van
Doppio. Om 7 uur ’s ochtends lag hij pas Two Steps From Hell, maar ook naar
in bed. “Het is zo’n fijne groep mensen; ‘meisjesmuziek’. “Ik kijk Glee, de
iedereen wordt geaccepteerd. Mensen
muziek uit die serie vind ik leuk.
die zich bij ons aansluiten, leven
En ik luister naar Kelly Clarkson”,
helemaal op en hun sociale vaardig
zegt hij lachend. Kristijan gaat vaak
heden verbeteren enorm”, vertelt
naar grote hardcore -en hardstyleKristijan enthousiast, ondanks zijn
feesten zoals Masters of Hardcore en
vermoeidheid.
DefQon. Bovendien vindt hij grote
Zoals zijn naam al doet vermoeden, is
festivals zoals Pinkpop en Lowlands
Kristijan van oorsprong niet Nederlands. heel leuk. Ooit wil hij naar het
Hij is in Kroatië geboren, maar heeft
zevendaagse Hongaarse festival Sziget.
daar alleen de eerste twee maanden
“Dat lijkt me zo vet, zo veel muziek.
van zijn leven gewoond. Zijn ouders
Weet alleen niet of ik het volhoud,
vluchtten naar Duitsland, weg van het
zeven dagen lang feesten.”
oorlogsgeweld. Zes jaar later verhuisde
het gezin naar Nederland omdat ze geen Kristijan beveelt ons het toneelstuk
verblijfsvergunning kregen bij onze
‘Voetstappen’ aan, gespeeld door
oosterburen. “Het was zwaar voor mijn
toneelgroep Attika. Het stuk gaat over
ouders, al die verhuizingen, maar ik heb de reünie van vier vrienden bij de
er zelf geen last van gehad. En als het
begrafenis van de vijfde. “Ik verwacht
niet zo was gegaan, zat ik hier ook niet!” dat ze vier verschillende invalshoeken
‘Hier’ is onder andere in het bestuur van van emoties laten zien”, zegt Kristijan.
Doppio. Kristijan vervult dit studiejaar
Bij één van zijn beste vrienden werd
de rol van Commissaris Activiteiten.
twee jaar geleden kanker ontdekt.
Dat houdt in dat hij samen met de
Alhoewel zijn vriend er nu geen last
andere leden van de Activiteiten
meer van heeft, kan de melanoom altijd
commissie evenementen organiseert
terugkeren. “Ik vraag me gewoon af wat
voor de leden van Doppio. In december er zou gebeuren als ik en mijn vrienden
waren ze bijvoorbeeld verantwoordelijk later zo’n reünie zouden hebben.
voor een kerstdiner van zeven gangen
Zou hij erbij zijn? Hoe zouden wij ermee
voor meer dan dertig leden. “Dat was
omgaan? Ik denk niet dat het toneelstuk
helemaal geslaagd! Eén van ons kan
pijnlijk wordt om te zien voor me. Ik ben
ontzettend lekker koken, die was de
vooral benieuwd hoe zij het benaderen.”

Een ex-Doppiolid met wie Kristijan
bevriend is, speelt in het toneelstuk.
Zij nodigde Kristijan uit. “Het is leuk om
haar te zien groeien in haar spel. Ze is

een heel goede toneelspeelster. Als zij
tegen mij zegt dat iets goed is, dan kom
ik zeker kijken.” (EdG)

Wat?
Toneelstuk ‘Voetstappen’
Gespeeld door toneelgroep Attika

Waar?
In theater Carte Blanche
(www.carteblanche.nu)
in Eindhoven

Wanneer?
10 februari om 20.30 (try-out)
en 11 februari 2012 om 20.30
(première)

Wat kost dat?
10 euro. Kaartjes kunnen
gereserveerd worden via
reserveringen@attika.nl

Kristijan Trninic. Foto | Rien Meulman
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Wind-energy system Vertigo worldwide premiere
If all goes well, by the end of 2012 the Vertigo building of Built
Environment will be the first in the world to have a wind-energy
system installed that’s integrated in the building’s construction.
Expectations are high: the system is supposed to generate more
energy than any other system currently available.
The office of Italian dr.ir. Rosella Ferraro
on floor 9 is situated right under Vertigo’s
roof, which is where it’s all about to
happen later this year. The researcher
for ‘Renewable Energy in the Built
Environment’ has worked with dr.ir.
Alexandra Suma in Miami in 2008 and
2009, a TU/e alum and inventor of an
integrated wind-energy system bearing
the working title IRWES: the Integrated
Roof Wind Energy System. Both Suma
and Ferraro came to TU/e to further
develop and expand on the concept.
The Italian researcher was awarded a
European Marie Curie Grant, enabling
her to conduct research at a host
institution of her choice.
IRWES is different from ‘normal’
wind-energy systems in one important
respect, Ferraro explains. Usually, wind
turbines are used, but these have the
disadvantage of being heavily dependent
on the weather and their built surroun
dings. A wind turbine starts working at
3.5 meters a second. However, at some
2 meters a second the average wind
velocity in the built environment in the

Netherlands is less. “There’s a reason
windmills in the countryside aren’t
spinning a lot of the time”, the
researcher illustrates.
The solution: building a system around
the turbine. The idea is that wind is
collected by so-called louvers and
funnels (channel system with horizontal
panels). The major upside to this setup
is that wind pushed through the
constriction, accelerates. “In physics,
this is called the venturi effect”, Ferraro
explains. The turbine has an accelerated
drive that generates a relatively large
amount of energy. The plan is to store
the energy and use it in part of Vertigo.
The exact amount of energy that’s
released and the maximum wind speeds
IRWES can handle has yet to show from
measurements, and Ferraro is reluctant
to provide any hard numbers. Still, she
can give some indications: the system
should generate more energy than
an average family home uses. And a
business plan designed by students
Stefan Suntjens and Nicolas Nelson for
the certificate program Technology

Entrepreneurship shows construction
requires an investment of some fifty
thousand euro, costs that should be
recovered after ten years. IRWES’ life
span should be at least twenty years.
Ferraro calls IRWES an ‘open sky lab’
- a laboratory in the open air. The system
will be used for education and research.
For example, we may gain more insight
into the workings of air currents, and the
use of wind turbines can be optimized.

IRWES should
recover its costs
after ten years
With the project, the research group
wants to take an internationally
prominent position in the field of
scientific activities regarding wind
energy in the city center.
It’s no coincidence the system will be
located on the roof of Vertigo: the
building is facing southwest and knows
a relatively high exposure to wind, there
are few surrounding buildings blocking
wind, and Vertigo has a high visibility
from both the city and campus. It’s also
‘an easy location’ to build, says Ferraro,
stressing the quotation marks. After all,
relatively easy as it may, it’s certainly no
picnic. There’s the hassle of paperwork,

working with the design and last but not
least: taking into account the technical
aspects and logistics.
The research process knows many
aspects, which is why the team consists
of members with various skills. Suma is
mostly focused on the business aspect,
while Ferraro concentrates on the
scientific side. Dr.ir. Faas Moonen works
on logistics, coordination and practical
issues. Master students Rianne Dekker
and Adelya Khayrullina are studying the
best way for IRWES to be placed onto the
roof, taking into account aerodynamics,
the Vertigo design, and the building’s
structure as a whole. Student ir. Rubina
Ramponi is working on the design.
DH will take care of all the necessary
paperwork, including a stricter safety
policy. In the near future, the group
wants to involve more students in the
project as well.

Last year, Technology Foundation STW
awarded the project with a 250,000-euro
Valorization Grant. The Anniversary
Award the group was presented with last
September also brought in extra money.
And because of the university’s 55th
anniversary, University Fund Eindhoven
(UFe) made available 55,000 euro, part
of which went to IRWES for winning in the
category ‘energy’. At the time, director
Rick Harwig of the Energy Research
Cluster said their idea is “an elegant
combination of an architectural solution
and efficient, clean energy supply”.
Right now, a prototype of the windenergy system is pretty much ready for
testing, and it’s expected to be done
in Maastricht later this month. TU/e
has access to an open field over there,
enabling researchers to test the effect
of wind in the very best of conditions.
Based on test results, the group will
start working on improvements, and
after that the system is scheduled for
the roof of Vertigo, which will probably
be by the end of 2012. In the meantime,
Innovation Lab is helping the group with
the startup of a company to commercialize
their invention, and the researchers will
be checking whether IRWES may be
integrated in other TU/e buildings as
well. (JvG)
Check www.irwes.com.

An impression of Vertigo with IRWES on top of the roof.

had never been in Europe before, had to
buy a fleece sweater right away.
Runliang Lin from Tsinghua University
in China is combining SWI with a visit to
the University of Amsterdam. He’s
taking it all in this week, because he’ll
be organizing a similar event in the
future.
On Friday, Tata Steel’s presentation is
the most interesting, mathematically
speaking. Still, media is only interested
in The Mountain. ANP, TV network
Omroep Brabant, newspaper Eindhovens
Dagblad: they all report that TU/e claims
the mountain can be realized. There
have been some fun ideas. To avoid
investing a lot of money all at once,
it could be constructed layer by layer.
Bert Blocken, professor of Wind Flows
at the Department of Built Environment,
taught the group that using wind
turbines at two kilometers can generate
six to ten times more energy. There has
been talk of a solar chimney as well:
a high, glass column through which
water can flow. “It’s all been a big
brainstorm session. We had more ideas
than actual calculations. The mountain
project is slowly taking shape.
Thijs Zonneveld, initiator of The
Mountain, told us he’d like to organize
lectures on the subject and asked us
if we were willing to help out”, says
Di Bucchianico. “We’re on a roll now.”

“The group that had been working on
the Tata Steel problem came up with
a neat solution for recognizing
irregularities on steel coils”, says Di
Bucchianico. A staff member for Tata
Steel’s R&D department attending the
presentation thinks the algorithm may be
implemented next week. Endinet was
presented with a less clear-cut answer,
but the transmission system operator is
very pleased nonetheless. Knops: “One
of the results showed that problems in
the grid occur when seventy percent of
homes have solar cells, a percentage
that more or less corresponds to our
expectations. However, combining the
Monte-Carlo method to stimulate the
required grid lo ad and the load-flow
calculation to figure out the implications
for the grid’s electricity and voltage was
very refreshing to us.” Endinet will be
studying the details more closely and
then decide whether or not they want to
implement the combination. If anything,
they’ve met new mathematicians and
strengthen old ties, says Knops.
After SWI, each group writes an account
of their work, which will be presented
in a scientific report. This year, science
journalist Ionica Smeets will be putting
together a non-specialist booklet as well.

Future-proof energy grid
Endinet is the transmission system operator for gas in Southeast Brabant,
and electricity in Eindhoven. “Grids are laid on underground and stay there
for dozens of years. The current grids still work with old technology mostly.
Since we’re facing an energy transition, we have to prepare our grid for the near
future. The current grid wasn’t designed for locally adding solar-panel energy,
for example. Returning energy is new for us. We can do it, but we’ll have to
recalculate the consequences first. Apart from that, our grid will be faced with
e-cars that need charging, which will cause an upsurge in capacity demand. This
won’t just influence the grid’s electricity capacity, but its voltage quality as well.
Endinet is required to keep voltage level at around 230 volts. How can intelligent
charging strategies make sure grid investments don’t soar? How big or intelli
gent should the grid be in forty years’ time?” Yolanda Knops, specialist Asset
Management at Endinet, asked SWI to model part of a Tongelre residential area
after future scenarios, and predict when voltage or electricity capacity will cause
problems. They want SWI to develop charging strategies for electric-car batteries
that minimize these problems. It’s been researched before, hypothetically, for
the Dutch situation, but never for the Eindhoven context. Eindhoven’s network
is meshed, while most municipalities have radial ones. ‘We need a refreshing
perspective. It’s not realistic to have high expectations, but it’s a fun math
problem and it may even spark interest in our line of work.”

Zoom in | 9

Math at its best
Ed van Daalen, senior researcher at MARIN, is a big fan of SWI. He’s already contributed a problem for the Maritime Research
Institute in Wageningen three times before. They involved oscillating ships, the dynamic positioning of oil tankers, and the
maneuvering behavior of marine vessels. MARIN is perfectly able to carry out complex model tests in a basin, but it’s a very
costly endeavor. In 2009, they asked SWI to develop a quick calculation model providing insight into the combination of
waves and the ship’s loading conditions, which can lead to serious oscillation. “Mathematicians tend to cry ‘that’s parametric
excitation!’ and subsequently get to the core of the problem. And in this case, it involved a single differential equation”,
says Van Daalen. “Based on the SWI results of 2009, MARIN wrote a new program that’s both fast and accurate.”
A year later, MARIN asked whether it was feasible to design an allocation algorithm that directly considers the restrictions
of thrusters: propellers that keep an oil rig in place, for example. Once again, mathematicians managed to find the right
approach for a solution. The follow-up study is still ongoing.
Last year, an entirely different problem was tackled. The maneuvering of a vessel in open water or harbors can also be
described by means of mathematical models. MARIN asked for a fast way to show the turning circle’s diameter with a
certain rudder deflection, preferably in a split second. “They had a very clear answer to that issue, and we were especially
surprised to hear there’s generic (and free!) software for that. See, you never know what might happen at SWI. If you ask me,
mathematics is at its best when it’s successfully used for practical problems.”

Will that mountain be?
Is it even feasible to create an artificial, 200-meter mountain in the Netherlands?
It would contribute to sports, tourism, and could help generate renewable energy.
In August of 2011, initiator, journalist and former cyclist Thijs Zonneveld published
a column on the idea on Nu.nl. And since then, the idea is good for more than
just laughs: the project is being taken seriously. There is now a feasibility study
foundation named ‘Die Berg Komt Er’ (we’ll have that mountain), and Bartels
Consulting Engineers has offered its services.
There have been a few minor feasibility studies already, but the practical aspects
haven’t been studied on a large scale yet.
Since building a 200-meter-high mountain will present problems the engineering firm has never encountered before,
SWI’s help is more than welcome. During the week, mathematicians calculated the best shape for the mountain. It’s clear
it should be hollow; a massive mountain would exert too much pressure on the soil of the Netherlands. Other unwanted
side effects such as earthquakes, wind flows, and climate changes must be prevented. The group is also studying
possibilities for storing energy in the mountain by pumping up water. It won’t be meant for gaining energy – it’ll actually
require quite some energy – but it might be used to regulate any peak loads in our grids. “It’s one big dream”, says Andrea
Fernandez from Spain, currently doing her Ph.D. at the British University of Bath, “but that’s what makes it so exciting.”

Image of what the smart grid of the future may come to look like.
It was presented to participants, so they were clear on the problem.
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Science for society: Study group Mathematics with Industry

Mathematics at its best
Mathematics for Industry | Norbine Schalij
Photos | Bart van Overbeeke
Once every year, for one week, mathematicians from the industry
and the academic world concern themselves with industrial
problems, somewhere in the Netherlands. The problems have been
contributed by companies and are always presented on Monday.
Five days later, the group of fifty to eighty scientists presents their
solutions. The 84th edition of the ‘Europese Studiegroep
Wiskunde’ (SWI, European study group mathematics) was held
at TU/e from January 30 through February 3rd.

The setup, having mathematicians from
various backgrounds tackle specific
modeling questions, has been a success
for dozens of years. SWI started in
Oxford, Great Britain, in 1968. Several
companies were invited to bring a
problem that mathematics might solve
in order to bridge the gap between
science and industry. The first Dutch SWI
was held in Leiden, in 1998. A year after
that and in 2006, TU/e hosted the event.
On the initiative of dr. Adrian Muntean,
assistant professor at Mathematics &
Computer Science (W&I), SWI was
hosted by TU/e this year once again.

Dr. Alessandro Bucchianico, associate
professor at W&I, was responsible for
gathering problems from various
companies.
For example, Eindhoven transmission
system operator Endinet wants to know
how to build an electricity grid for the
near future that allows e-car owners to
charge their cars and owners of solar
panels to donate their energy to the
grid (see box 1).
Thales has introduced a problem about
the lifespan of mobile networks used
for rescue missions. Firefighters and

ambulance staff shouldn’t have to deal
with exhausted batteries. Thales wants
to know how to optimally use their
network junctions in order to maximize
the lifespan.
The Maritime Research Institute
Netherlands MARIN wants SWI to look at
the safety of ships and oilrigs this year.

Bridging the gap
between science
and industry
It’s the fourth year in a row MARIN has
contributed a problem (see box 2).
Tata Steel (the former Hoogoverns)
wants damaged steel coils to be
identified at an earlier stage.
The company rolls large slabs of
steel into thin steel coils, but these
can damage when they’re cut.
Philips Lighting is searching for a way
to calculate the loss of light in the
design of complex, new-generation
LED lighting faster than current
techniques are capable of.
The most mediagenic problem concerns
the building of a mountain in the

Netherlands. Partly on behalf of
‘Stichting Haalbaarheidsonderzoek
Die Berg Komt Er’ (feasibility study
foundation we’ll have that mountain),
Bartels Consulting Engineers wants
to know what an artificial mountain
should look like (see box).
Endinet, Thales, Tata Steel, MARIN,
Philips Lighting and Bartels Consulting
Engineers don’t expect to be presented
with revolutionary ideas by the end of
the week. “We may be in for a surprise”,
says Endinet’s Yolanda Knops. Thales is
happy with anything that will contribute
to their understanding of the issue.
“We’ll see what happens”, says ir. Sigrid
Mulders, structural engineer at Bartels.
“We’re still at brainstorm level,
so any idea is more than welcome.”
Anyway, all companies intend to
strengthen, maintain, or expand their
ties with the academic world. To that
end, not only do they bring in their
problems, but 1500 euro as well, and
they’re prepared to put a lot of man
hours into SWI. They’re required to
shape the problem, present it on
Monday, stand by for questions all
week, and attend the final presentations
on Friday. After that, they may want to
implement the results. Endinet, being an

Eindhoven company, feels it’s important
to exude a connection to their region.
“Being in the spotlights at TU/e for a
week fits into that picture”, says Knops.
It’s was quite the challenge for Di
Bucchianico to find participants.
Not all companies want to expose their
problems to the competition, and some
don’t have the resources for ‘third-party
research’ (Endinet), ‘innovation budget’
(Thales), or ‘communication and
marketing’ (Bartels). On top of that, not
all companies that were approached
have a problem requiring mathematic
solutions.

New people were
met and old ties
were strengthened
During the week, participants spend a
lot of time together. They enjoy common
dinners and spend the evenings
together. On Tuesday, they were at
eatery De Verlenging at the PSV stadium,
and on Wednesday they were guests at
prof. Mark Peletier’s (W&I) for dessert
and drinks. A man from Sri Lanka who
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Designing for a more active and healthier life
It’s not that hard to get couch potatoes
to exercise, according to ir. Carl Megens.
“If only you keep insisting, at some
point people will come running, cycling
or walking with you. But the trick is to
keep them off the couch, to intrinsically
motivate people to stay active.” For a
large part of the workweek, this issue
is haunting Megens and fellow Ph.D.
student ir. Michel Peeters. In 2001, they
were both part of the first-ever class
of ID students.
One graduated at Adidas, the other at
Decathlon. Megens says they’re both
“hooked on sports and exercise. Michel
was initially working with technology
to improve performance, while I was
focused on sports in a broader sense:
how do we get society moving?”
That last question has now become the
main question for both researchers.
“How do you design something that can
actually change people’s attitude in the
long run, something that really changes
something in people, and has a positive
influence on their health at that?
We’ve let go of the idea of integrating
electronics in fabric somewhat. Instead
we now aim at the effect of things.”
Peeters explains: “The connection with
the body remains important, but there’s
other technology that’s also located
close to the body. Think of smartphones
and watches”.
Peeters points at a picture of two women
running. “They’re at the same spot,
participating in the same running event;
you’d think they’re doing the same
thing. However, the woman on the right
is running 15 kilometers and wants to

improve her personal record.
Her clothing is tailored to that goal
entirely. She has a drinking system, and
is wearing a GPS watch and MP3 player.
The other woman is running 5 kilometers
for fun, and although she’s wearing
decent running shoes, she’s wearing
a wide T-shirt and sweat pants. She’s
running in her home town and really
just wants to finish the 5K while being
cheered on by her friends in the crowd.”
He continues. “The first lady isn’t
thinking about the audience for a
second; she hasn’t even noticed the
woman running next to her. She has a
goal: improving her personal record.
Many companies design for the woman
on the right. The industry thinks that
whatever it designs for her will
eventually be purchased by the other
woman as well.” Partly, that assumption’s
correct. Peeters: “When a popular
brand designs soccer shoes for Cristiano
Ronaldo, some recreational players
might buy them, too”. But people doing
recreational sports don’t care about the
more intelligent products out there.
“Intelligence interacts with the user,
but it has to be tailored to the user first.
That’s why we want to know: What
concepts can we design for the lady on
the left to make sure she’s motivated
and stays that way?”
A lot of sports products are designed
for performance indicators like time,
distance, speed and heart rate, says
Megens. “For many recreational
sportspeople, these indicators are
unimportant.” The challenge for the two
Ph.D. students is to design something
“that stresses the user is being healthy

without the focus being on ‘stronger,
faster, better’. Say someone would
rather just walk to the beach and back,
without really caring about distance and
time. In that case you could use sound
to augment the environment and make
it seem as if someone’s feet step into
the sand at some point. Then the beach
can be anywhere.”
The idea was developed by ID student
Josje Wijnen with their help, and is one
of the trial balloons the designers are
currently working on. It’s not the design
itself that’s most important, but “we
especially look at methods and tools
for companies to come up with designs
themselves. Right now, the industry is
mostly designing incrementally: new
products are usually existing products
that have been expanded or modified.
It’s difficult and risky for companies to
present something that’s entirely new
and radical. At ID, they’re free to test
things in an experimental environment.
And users are involved in a very early
stage of the process already, so we
can realize true innovations, together.”

Carl Meegens (left) en Michel Peeters. Photo | Bart van Overbeeke

QR-coded traditions
It was actually her striking, mixed
background that brought her to
Eindhoven. In her native country of
Estonia, Kristi Kuusk received her
bachelor’s degree in Computer Science,
and went on to do her master’s at art
school, for which she lived in the
Brazilian city of São Paulo for a little
under a year as an exchange student.
The Wearable Senses theme at TU/e
turned out to be the perfect place
for her combined interests. Being
a Ph.D. student, she’s conducting
research within the CRISP program
(see main article).
From the heaps of fabric that are on the
table in the Hoofdgebouw, Kuusk finds
two tiny balls of wool. “It started out
with this, really”, she says, and puts the
two balls together with her fingers so
they light up. While doing her master’s
at art school, she used the idea for a set
of crocheted neck warmers that would
light up when in each other’s vicinity,
and a LED dress and accompanying ring
that would stimulate the other product’s
lights.
In Eindhoven, Kuusk recently delved
into traditional designs and also studied
her own country’s traditional attire.

She shows a small book containing
pictures of various regional attire:
“I noticed similarities in the colorful
patterns in these gloves, for example,
and the QR codes you see everywhere
these days - and I’m not just talking
about the idea, but the visuals as well.
I started experimenting with that.”
She shows us a bright yellow pillow
bearing embroidered QR codes (Quick
Response) in gray-green and red.
In this case, scanning the code with a
smartphone camera, will redirect the
user to a website with an Estonian
fairytale from the island of Muhu.
For the pillow, Kuusk was inspired by
the patterns of a folkloric skirt from
the island. Another QR code on a
white-and-blue bag the researcher
recently produced was inspired by a
blouse and provides access to proverbs
and sayings from the respective region.
She continues: “It’s really a modern
translation of the meaning traditional
attire used to have. The patterns and
colors on the garments said something
about the wearer’s family, or the village
someone was from. The major difference
is that today, we can ‘read’ such
information in many more ways,
like by using our phones”.

According to Kuusk, the concept has
countless possibilities. “It’s a highly
communicative idea. The clips, stories,
and drawings behind the QR codes - or
any other digital data you choose to
connect them to - may inspire the
wearer, or connect him to people in
the street. On top of that, it’s a nice
way to make sure age-old traditions,
norms and values don’t die.”
And, she says: “The idea is chockfull
of technology, without it being a part
of it physically. That last bit is what
I really like about it”.

Kristi Kuusk. Photo | Bart van Overbeeke
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Valuable wearables
Don’t expect a cool WS Collection to hit the catwalks or shop
windows any time soon. Temporary trends and fleeting fashion
aren’t on the agenda of the (future) designers and researchers at
Wearable Senses. Fashionable is fine, but valuable is a must:
discovering new products and concepts that may help people
lead a healthier, more communicative and efficient life, that’s
what it’s mostly about within this theme at the Department
of Industrial Design.
Ever since the foundation of Industrial
Design in 2001, the department’s
designers have been touching, smelling
and thinking soft materials, searching
for ways to combine technology and
fabrics. “Electronics are so tiny these
days they can be worn on the body, and
they have been for some time. But how
can we use technology in, say, clothing
in a way it actually adds value?”
Ir. Maarten Versteeg, part-time lecturer
and coach at Wearable Senses, is thinking
out loud.
Whether it’s applications for healthcare,
sports or communications, integrating
technology and textiles offers all kinds

of new modes of interaction as well
as challenges, Versteeg continues.
“The electronics are very close to the
skin - they’re close to getting under
your skin, so to speak. Apart from that,
we’re faced with practical challenges
such as the products’ washability.
After all, electronics aren’t too keen
on water.” The artisan tradition of
textiles is another thing to keep in mind,
says Versteeg. “It all started with
traditional handiwork having certain
quality standards, love and refinement.
We want to retain the same level of
refinement, even when electronics
are involved.”

Wearable Senses was founded several
years ago by dr.ir. Stephan Wensveen,
dr.ir. René Ahn, ir. Michel Peeters, and
part-time lecturer Ann De Gersem, who
all shared an interest for the relation
between electronics and the human
body. The reason for the new program
was Peeters’ graduation project for
Adidas at the time (see box). Today,
Wearable Senses is one of seven themes
that are interwoven in all levels, years
and groups at Industrial Design.
For example, students are free to choose
any project assignment, yet especially
during the bachelor phase they are
stimulated to choose projects from
all themes.
Wearable Senses is based on three
research pillars: sports and health
(Ph.D. students Carl Megens and
Michel Peters, smart textile services
(Ph.D. students Kristi Kuusk and Martijn
ten Bhömer), and perceptive product
quality. The latter subject is the domain
of Ph.D. student and coach Eva Deckers.
She’s currently working on a second
‘PeR’ prototype: a perceptive carpet in
which sensors and led lights have been

incorporated (see main picture).
In 2009, Deckers was one of the first
students to graduate on the theme.
According to assistant professor
dr. Oscar Tomico, it was important to
claim Wearable Senses as a theme
“to be able to explicitly combine
education and research and have
people from various groups collaborate,
but also to merge research and
practice”. Whereas ID’s capacity groups
are fixed, its themes are more organic,
says Tomico. This has to do with
changing internal and external trends
as well as changing needs from society
and business.
This external need is crucial to Wearable
Senses. Tomico: “How can we change
society and help people in the field of
healthcare, for example?” They don’t
start from a problem: “We start by
discovering new possibilities.
By experimenting, testing and expe
riencing, preferably without having
our final product in mind. It makes quite
the difference for companies as well”.
One project that showcases their
signature approach is multi-million-euro

project CRISP: the Creative Industry
Scientific Program. The program has
designers, scientists, and companies
conduct joint, four-year research into
product service systems. Tomico is
leading the Smart Textile Services
project within CRISP (www.crisp
platform.nl), in which research is
conducted into the use of smart
fabrics in healthcare.
He’s very excited about the collaboration
with TU Delft, the Design Academy
and textile industry organizations.
“This project allows us to combine our
strengths to gain new knowledge as
we’re designing, experimenting, and
creating.” Versteeg adds to this:
“Enschede and Tilburg have always been
especially large textile regions. Mass
production may be situated in Asia now,
but the latest developments are realized
here, and CRISP can boost these”.
Although a link to the fashion industry
may seem obvious, and PhD student
Kristi Kuusk recently showed some of
her work at Amsterdam International
Fashion Week, Versteeg explains
fashion’s not their main focus.
“Of course, the theme touches upon
fashion, but people shouldn’t be
expecting a WS collection any time soon.
We’re not interested in temporary
trends, but rather try and create
valuable concepts.”
Tomico adds: “Anything is possible,
but you have to make sure that in the
long run, things will actually be accepted
and used. The quest for the added
value in a product may be the biggest
challenge. You shouldn’t add technology
for the sake of adding technology - then
I might as well wear ordinary pants”.
(MvdV)

Eva Deckers’ ‘perception rug’. Photo | Bart van Overbeeke

Acceptance of ‘messing’ with the body as challenge
The combinations of technology
and design, science and business,
experiment and production, and
experts and beginners – for designer
and freelance student coach Marina
Toeters, Wearable Senses is perfect.
She also considers the work for this
theme to be ‘extremely intimate, since
you’re working closely with people as
well as their future”. We’re fairly open
to changes in our surroundings or
society, but changes close to the body
are not that readily accepted, Toeters
knows. For designers involved, this
issue comes with ‘great responsibility’,
she says.
Toeters herself studied Graphic Design
and Fashion Design. For her master’s
thesis, she studied the collaboration
of technicians and designers in the
fashion industry, and what aspects of

this collaboration could do with
improvement. She now has her own
company and offers her freelance
services to companies that are or want
to become active in the field of fashion
technology. She’s currently conducting
research and designing for portable
technology and its uses in textile,
activities that are often based on
questions from companies. She’s also
coaching ID students at TU/e, and
teaches fashion students in Utrecht,
Enschede and Rotterdam.
Right now, she’s working on the
improvement of a yoga shirt with fellow
designer and ID alum Ralph Zoontjens,
among other things. The shirt is welded
and glued according to fairly new
techniques and carries several sensors
and other electronics that help the
wearer to balance movement and
breathing during their yoga routines.

She’s happy she can add to the
innovation of fashion, and hopes to
be able to innovate the industry
“from the inside out”. According to
the Utrecht researcher, the world of
design is becoming ever more aware
of other solutions and new materials
that are better for society. “I want to help
the industry realize what responsibility
they have. It’s ambitious, but it could
happen by spreading knowledge and
by introducing businesses, institutions,
and research centers to one another,
and helping them.”

Marina Toeters. Photo | Ivar Pel

For this reason Hermus hopes to
disseminate a TU/e-wide survey before
March 1 so as to investigate this.
It should result in a mobility plan a few
months later, which may include, for
example, other employment conditions
in order to encourage people to select
another mode of transport. At first
instance TU/e will be looking for
“positive stimuli” as much as possible,
Hermus emphasizes. Nonetheless,
the first measure is undeniably of a
discouraging nature: it is for a very good
reason that the 7.50 euro to be paid by
departments within a few weeks for exit
tickets for their guests is higher than
the ordinary daily rate of 5 euro.
Bert Verheijen thinks that it is a utopian
dream to think that the university will
achieve its goal merely by using “sweet
measures” and can thus avoid imposing
“sour measures”. Hermus, too, cannot
deny this: “There is no other university
in the Netherlands that has managed
to avoid paid parking, but one does not
exclude the other. It is an important step
in the process first to try and provide
people with positive stimuli to make
another choice”.
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In addition, TU/e will consult with the
municipality about the eventual use
of car parks across Dorgelolaan; at
ground level or in the garage below
the Kennedytoren. The university also
wants to examine whether there are
any commercial parties interested in
investing in car parks on campus and
their management.
However, according to Hermus the
extent of parking pain on campus is
determined especially by the behavior
of its inhabitants. Whatever you do,
people will moan, he realizes. “While we
may be used to doing things differently,
we should really try to convince people
that it is not abnormal to have to walk a
little bit farther. Nor that it is abnormal,
whether as a guest and perhaps
eventually also as a staff member,
to pay for a parking space.”

Photo | Bart van Overbeeke

Parking space TU/e campus

Nijmegen roads

Prognosis October 2011

Total unavailable: 242 spaces

In the development of its parking policy, campus management and mobility plan
for staff members TU/e is not only looking at its own plans, restrictions, needs
and possibilities, but also at the way other universities have tackled similar
items. For there are more roads leading to Rome – but those of Nijmegen in
particular may serve as an example, says TU/e parking policy coordinator Jos
Hermus.

Requiring new access road after
construction Green Strip: 0 spaces
Total parking plazas: 1460 spaces
Total parking lanes: 501 spaces
Total parking garage: 0 spaces
Temporary parking: 192 spaces
Total: 2153 available spaces

Over the past six decades more and more university buildings were erected
around Huize Heyendael in the Nijmegen estate by the same name. From the
rural park-like environment of old to today’s bustling Radboud University (RU):
the passage of time did not go without a “fair measure of friction” as far as
accessibility was concerned, Michel ter Bergh, deputy manager of the University’s
Real Estate Agency, informs us. “As a university we clamped down on this at
a certain moment.”
Also with a view to the much-needed greenery on campus, Nijmegen came up
with “a combination of sweet and sour measures”, says Ter Bergh. For one, the
travel allowance for car use was “systematically decreased” while alternatives
like the bicycle and public transport were made more attractive. In this way the
university successfully managed to push back the “avoidable car use”, Ter Bergh
explains.
Furthermore, the university decided some eight years ago to have people park
their cars as much as possible in (semi-)underground garages and to levy parking
fees – also for its own staff members. By mid-2004 this made Nijmegen the first
university outside the Randstad conurbation that introduced paid parking for
its personnel.
The introduction of paid parking led to people sulking and moaning - “predictably
so”, says Ter Bergh. It was not only the university’s own staff that moaned -about
paying, but also about the fact that in the first few years the university was only
incurring losses with paid parking-; the moaning also came from residents of
the nearby district of Brakkenstein, where many university visitors then started
parking their cars to avoid paying for this.
The deputy manager does not really think that RU misjudged that latter development; according to him, things went wrong in particular because the municipality
decided to drop the intended residents’ parking permit in Brakkenstein.
“The level of support for this in the district proved to be insufficient. Still, I have
now gathered that they are moving towards parking regulations yet.”

Parking space TU/e campus
Prognosis October 2013

Total unavailable: 560 spaces
Catalyst parking garage: 160 spaces
Requiring new access road after
construction Green Strip: 152 spaces
Total parking plazas: 1105 spaces
Total parking lanes: 379 spaces
Total parking garage: 0 spaces
Temporary parking: 192 spaces
Total: 1676 available spaces
Total shortage: 477 spaces
(compared to situation October 2011)

At present students and staff members of RU pay 15 euro per month for a car park
season ticket, without any distinction between part-time and full-time users.
Regular guests not employed by the university pay 45 euro per month. This price
difference, which at present is quite considerable, will lapse later this year when
the university’s own students and staff members will also be paying around 40,
45 euro according to Ter Bergh. Earlier this year the rates for separate parking
tickets were increased already. A “stiff price tag”, he admits, “prompted by an
accelerated attempt to make parking fully cost-effective. A principal choice made
by the Executive Board with a view to the cutback issues faced by the university”.
If Ter Bergh had to give any advice to TU/e, this would especially have a bearing
on the environment. “Try to arrive at a policy that does not generate all sorts of
repressive effects in the periphery of the campus. You can introduce or raise
certain prices, but if this results in scaring people away from the campus,
there will be no beneficial effect for your own parking operations nor for your
relationship with the neighborhood.”
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About parking, stimuli and pain
Parking pain | Monique van de Ven
No matter how bravely the university is aiming at ‘sweet
measures’; in an attempt to cope with the impending parking pain
on campus, sooner or later ‘sour measures’ will become inevitable.
A first measure: abolition of the free exit cards as of March 1.
For, as independent parking policy coordinator Jos Hermus assures
us, there is nothing out of the ordinary in paid parking, for guests
and eventually probably for staff members as well.
As regards its intended parking policy,
the university is “heading towards
disaster”, was the warning issued in
Cursor by drs. ing. Jos Hermus last
month. Due to the deliberate ‘greeni
fication’ of the campus over the next
few years, a large number of the current
2,153 parking spaces will disappear.
Some will go temporarily, because of

various construction projects scheduled
between now and 2018, whereas a
number will disappear permanently.
The university wants to get rid of parking
at ground level as much as possible,
which the city is also forcing it to do.
Instead it wants to build several parking
garages.
Their construction and maintenance may

easily amount to four times the cost of
an ordinary car park. On the plus side,
they occupy less ground surface and the
square meters won this way can generate
money for the university, says ing.
Bert Verheijen, a cost expert and policy
official at the Accommodation Department (DH).
According to prognoses the university
will be losing a couple of hundred
parking spaces as of April -when DH
hopes to start the construction of the
Green Strip. The exact number will be
fluctuating over the next two years,
depending on the start and completion
of the various construction projects
and the shifting with parking spaces.
It is estimated that in October 2013
TU/e will only have 1,676 parking
spaces - 477 less than today.
A working group featuring staff
members from various departments

investigated last year how the university
may on the one hand respond proactively to the coming scarcity of parking
spaces and, on the other hand, how
the mobility of staff members may be
influenced. “TU/e does strive for getting
more people to leave their cars at home”,
Hermus explains.

“It is not abnormal
to pay for a
parking space”
Last April and November measurements
were conducted by means of the barrier
system to find out who is coming to the
campus by car, how often people do so
and where they come from. Of the 3,300

TU/e staff members about half live at
less than seven kilometers away from
the university and an average of 600
to 700 people come to work by car.
Of around 1,700 regular guests of the
university, the so-called ‘noppers’ (not
on payroll), some 370 park on the TU/e
grounds every day. Around thirty percent
of those live within the radius mentioned.
Including other campus dwellers and
visitors (of, among others, Fontys, TNO
and various enterprises), motorists
occupy between 1,900 and 2,100 parking
spaces in the grounds at busier times.
According to Hermus this data caused
“an aha experience. For whom in fact
will we be building those parking
garages?
And: hadn’t we better try first to
encourage those who now come by car
and live at less than seven kilometers
away to make another choice?”

Impression of the campus in 2020. Illustration | Master plan Atelier Department of Architecture, Building and Planning
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Vox Academici
Prof.dr. Keita Ito, professor of Orthopedic Biomechanics,
Department of Biomedical Engineering

Will future prosthetic bones come
from 3D printers?
It’s said to be a world’s first, the
implantation of a lower jaw that came
from a 3D printer. Last week, the
University of Hasselt announced an
83-year old woman with a seriously
infected lower jaw was fitted with a
custom implant. It’s made from titanium
powder and was printed in mere hours
thanks to a special 3D-printing
technique called Additive Laser Melting.
Belgian researchers think computer
technology will revolutionize the
medical world. “The doctor and
engineer at the operating table, now
that would be innovative.” But what
are the exact advantages of a printed
3D bone compared to micro-surgical
operations or artificial methods for
growing bone ‘in a jar’? And will all
bones be printed in time?
“It’s a world’s first for people outside
of the field of bone implantation.
For specialists it’s more of the next step
in a process. In the past years, a lot has
happened for 3D-printed implants.
The new lower jaw is beautiful, but not
as spectacular as media would have
you believe”, Keita Ito explains from
San Francisco. He’s a professor of
Orthopedic Biomechanics at the
Department of Biomedical Engineering.

He’s attending the annual conference of
the American Association of Orthopedic
Surgeons. Apart from general bone
research and research into bone defects,
the latest trends in implants are also
discussed.
“It seems very new, but especially in
dentistry people have been working with
titanium implants for years, and these
too have been 3D-printed. They’re often
used as replacements of roots and are
placed into the jaw bone so it can lodge
there. What did change is that we can
now print larger implants. After all, a
lower jaw is huge compared to a dental
implant measuring several millimeters.
It’s definitely a major step and it does
open up new perspectives for future
implant technology.”
“The technology involved in the 3D printing of prosthetics is fine. Methods are
often copied from the aviation industry,
because they work with 3D-printed
titanium parts a lot. The problems we
encounter tend to be of a biomedical
nature. After all, for a bone to function
properly, it’s attached to tendons,
muscles, and nerves. But how do you
attach those to an implant? The skeletal
structure in the lower part of the body
is especially complex when it comes to

tendons and muscles; it has to carry
much heavier loads than the rest of the
body. And nerves are supposed to run
through the implant. I’m not sure how
that problem was tackled for that lower
jaw, but maybe the woman now has a
numb jaw. I’d love to know the details
of the implant, because these new
developments can be valuable to our
own research as well, even though we’re
not working with implants directly.
We focus on the surrounding bone
tissue, how it adapts to a synthetic
implant and whether or not it affects
the bone’s function. Those questions
are equally valid for larger implants, of
course. We’ll have to await the scientific
publication, because so far I’ve only
been hearing non-specialist accounts.”
“For example, if someone’s in urgent
need of bone tissue after an accident or
after the removal of a tumor, 3D printing
is perfect. The implant is ready to use
in a few hours and it can be modeled
very accurately. The latter is a great
advantage when dealing with more
complex structures. A bone chip has to
fit the skull perfectly or you’ll have a
problem… Titanium is a great material to
work with. Somatic cells like the material
and it doesn’t interfere with the immune

Prof.dr. Keita Ito. Photo | Archive Bart van Overbeeke

system. It does get tricky in places where
friction occurs, because titanium particles
can rub off causing inflammation.
Fortunately, there’s already a solution
to that problem.”
“Prosthetics printed in 3D are a fine
solution for situations in which the
implant isn’t required to last a lifetime.
But eventually, we’ll want to use
prosthetics that are grown from bone,
or course. And that involves more than

just piling cells in the proper shape.
We’ll also need blood vessels to provide
the tissue with oxygen and nutrients,
for example. We know ever more about
bone regeneration and we’re technically
more and more advanced, but it will be
awhile before we’ll have ‘bone-in-a-jar’.
Researchers at the University of Twente
are currently using a 3D-printed scaffold
for bone cells to grow on, so they’re one
step closer to the jar scenario. I say keep
those 3D prints coming…” (NT)

Wonderfully wintery campus
2

times they’ve come
snow-shoveling last week,
immediately after every
snowfall. There were
instances of salt-scattering
on paths and roads on
TU/e campus.

5

2,750
250

kilograms of
salt and
kilograms
of thawing agent have been
used.
It was coldest on Saturday
. Heijmans
morning:
was shoveling snow at the
time.

-19˚C

There have been significantly
fewer complaints regarding
iciness than last year: only
people took the time to
contact DH about the matter.
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Our request for winter scenes
of TU/e campus yielded
pictures. The most beautiful
entry is pictured here. (NS)
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Shock and awe
Ever since they’ve fought in Iraq and
Afghanistan, Americans seem to have
patented the approach: warfare using
the ‘shock-and-awe’ technique. It’s a
tactic developed at the National
Defense University in Washington some
fifteen years ago, and it involves a
massive and spectacular display of
power to the point where the opponent
loses the will to fight back. It seemed to
work like a charm initially, but after a
while US opponents always seemed to
rise again.

Fine, I may be slightly exaggerating,
but it seems the Departmental Council
of Chemical Engineering & Chemistry
knows of this particular tactic. Well,
that’s the impression I was left with
after having talked to two members of
the council earlier this week. The
planned reorganization that was
announced in December had come as
a shock to many employees. They just
dropped the bomb, one of them
recalls. Sitting near the Christmas
tree and eating ‘oliebollen’ staff had a
chance to recover from the first blow.
The departmental council has had the
chance to recover too, and negotiations are currently underway. Still, it’s
clear the council won’t back down in
the months to come. Other departments are probably eyeballing the
shenanigans. Perhaps the approach
could be used for whatever other
plans they have lying around.

Math is rad
Last week, the Study Group Mathematics
with Industry (SWI) was at work at TU/e.
An opportunity to bridge the gap
between mathematics and the industry,
and to show that bridge. It’s harder for
mathematics to prove its added value
to society than it is for say, chemistry.
Everyday things are brimming with math
– CD players, railway timetables – but
nobody knows! However, ever since SWI
presented a problem involving the
construction of an actual Dutch
mountain, math has been rad.
The media are talking about it.
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Rewwwind Clmn
www.tue.nl/cursor
Our Rewwwind feature provides you with snippets of last week’s
news. What happened online after the previous Cursor magazine
was published?

No warm sweaters necessary for February 10
February 8, 2012 - On February 10,
TU/e had planned to participate in
National Warm Sweater Day for
the second time, an initiative of
Vereniging Klimaatverbond Nederland
(Climate Alliance Association
Netherlands). Heating was to be set
to night mode throughout campus

(eighteen degrees Celsius). Due to the
ongoing cold and after having received
several complaints, TU/e has decided
not to participate in Warm Sweater
Day this year after all. Heaters will
remain at their normal temperature,
and Warm Sweater Day will probably
be held at a later date.

Foreign student more critical of catering
February 1, 2012 - A satisfaction
survey conducted last year shows staff
and students are happier with TU/e’s
catering facilities now than they were
back in 2004 and 2007. Nearly all
catering services received a higher
score than before, except for those at
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De Zwarte Doos and University Club,
which received a lower score this time.
Foreign staff and students are more
critical than their Dutch colleagues:
for almost half, the offer doesn’t meet
their needs.

Vici for alternative statistics
January 31, 2012 - Prof.dr. Harry van
Zanten will receive a Vici grant from
NWO. The mathematic statistician is
the only TU/e researcher receiving the
Because the idea is absurd?
Not anymore. You’ll be hearing about
it more often from now on. Thanks to
our mathematicians. See page 8-9.
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Flashback

Carnival 1985 versus 2011

In 1985, the university had four Carnival Princes, including an unrecognizably young Harry Roumen, who was the prince of carnival
association De Limburgers. The princes were members of D’Onderzukers (the researchers), the university’s carnival association that
was founded in 1973. Left, the association’s prince, Jo Bollen (a Ph.D. student of Mathematics at the time), next to him Eindhoven’s city
prince Willem van der Sommen (Student Sports Center), Harry Roumen (Rekencentrum), and PSV’s prince Jan Willems (Central Technical
Service). A year later, the carnival association disbanded; attendance was waning. The association said goodbye by means of a festive
funeral.
Since 2007, there’s been a new student society that wants to reinstate carnival at university: GELIMBO, part of student association
GEWIS. In the picture that was taken on March 1, 2011, Prince Rick I is clinking with his retinue. He’s holding the tankard that was
presented to him by Grolsch just then. The society will hold another carnival foundation day meeting this year, on February 13. (EdG)
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prestigious 1.5-millon euro grant this
year. For this round, a total of 31 Vici
grants have been awarded. A record
number of 236 researchers applied.

Honorary doctorate TU/e for computer science trailblazer Harel
January 31, 2012 - At the Dies Natalis
on April 27, Israeli computer scientist
David Harel will be receiving an
honorary doctorate from TU/e. Prof.dr.
Harel, who’s currently a professor at
the Weizman Institute for Science

(Rehovot, Israel), is a pioneer in the
field of computer science. His visual
modeling technique Statecharts is
used by software and system
developers worldwide.

Clmn ‘Brainwashed by Dutch people’
The name above is the one given to me by one
of my international colleagues. It all happened
during our discussions at De Hal. On our coffee
breaks we often talk about studying in the
Netherlands and I observed that people usually
support one of two opposing positions on the
topic. First, there are ‘Supporters’ to which
I belong, and then there are ‘Complainers’
to which my anonymous colleague belongs.
So, what are the main complaints?
The complaints can be divided into two groups.
The first group consists of general complaints
about living in the Netherlands. Disgusting food,
gloomy weather, harsh language, extremely tall
girls – I could continue, but the general idea is that, compared to the Complainers’
home countries, the Netherlands is less comfortable for living. Supporters reply
that we’re not tourists and our goal is not to enjoy our free time but to gain
knowledge. So, if our quest for this goal is to go hand in hand with a certain loss
of comfort, then that’s tolerable. The second type of complaints is related to the
complexity of studying at TU/e. Complainers state they’re excessively challenged
and have to live the ‘Nerd-life’ at the library in order to get a six in the end.
Supporters respond that our future employers are aware of that fact and greatly
appreciate it. If getting a maste’s degree were too easy then everyone would
have one and the value would decrease dramatically. Therefore, being a nerd
in the present is the price you pay for better employment in the future.
Back to the title of the article. It’s not so much about being brainwashed, but
rather about having a positive attitude and a readiness to overcome possible
problems along the way, so we can achieve our ambitious goals.
Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control at
the Department of Mechanical Engineering
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