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Summercourse voor vermarkten ‘groen onderzoek’
Masterstudenten en promovendi die onderzoek doen op
het gebied van ‘groene’ technologie en hiermee mogelijk de
markt op willen, kunnen zich
aanmelden voor een Europese
summerschool van de TU/e en
twee Finse instituten. De twee
courses zijn begin juni in
Helsinki en Eindhoven.
Het is de eerste gezamenlijke
summercourse van de TU/e, de
Helsinki
University
of
Technology en de Helsinki
School of Economics. Doel van de
twee summerschools is onderzoekers handreikingen te bieden,
onder meer op commercieel
gebied, om meer te doen met hun
onderzoeksresultaten op het
gebied van ‘groene’ technologie
en duurzame energie. Deelnemers wacht onder meer een
aantal lezingen van experts, maar
vooral ook veel sparsessies met
andere deelnemers, om geza-

menlijk aan eigen en andermans
ideeën te werken.
De summercourses maken deel
uit van een Europees project en
dienen als inspiratie voor een nog
groter Europees project: het
European Institute of Innovation
and Technology, oftewel een
soort ‘Europees MIT’ dat de
Europese Commissie wil stichten. “Hiervoor is een aantal
clusters
van
universiteiten
samengesteld om te bekijken hoe
we kunnen laten zien dat we een
dergelijke samenwerking aankunnen”, verduidelijkt ir. Elco
van Burg, promovendus aan de
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences en
projectmedewerker van de zogeheten SUCCESS business opportunity summerschool. “Eén
van de doelstellingen daarbij is
om te laten zien dat we ook
kunnen valoriseren, oftewel dat
we met ons onderzoek de industrie weten te vinden en maat-

schappelijke waarde weten te
creëren.” Eindhoven richt zich,
samen met de twee Finse instituten, op dit valorisatieaspect.
Belangstellenden voor de summerschools, die hiermee 3 ECTS
kunnen verdienen, kunnen bij
hun aanmelding een voorkeur
aangeven voor Eindhoven of
Helsinki. Een cursusweek in
Finland kan volgens Van Burg interessante kansen bieden, “onder
meer omdat daar, met bijvoorbeeld Nokia in de buurt, de
nadruk weer op andere technologieën ligt dan hier.”
De zomercursus wordt betaald
door de organisatie; binnen de
betrokken instellingen wordt
gekeken naar regelingen waarmee bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten voor deelnemers kunnen
worden betaald. Aan elke van de
twee
cursusweken
kunnen
vijftien mensen meedoen./

.

Voor meer informatie of aanmelden:
j.c.v.burg@tue.nl of tel. 040-247 2801.

Verhuizing CEC stagneert door dreigend faillissement
De verhuizing van het
Communicatie Expertise
Centrum (CEC) van Traverse
naar de benedenverdieping van
Laplace, die deze week zou
plaatsvinden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reden is
het dreigende faillissement
van meubelfabrikant Kembo.
Vrijdag 3 april kreeg Kembo, dat
het CEC van nieuw kantoormeu-

bilair zou voorzien, van de kantonrechter het groene licht om 22
van zijn 57 werknemers te
ontslaan. De verslechterende
economische omstandigheden
hebben het Veenendaalse bedrijf
daartoe gedwongen. Gevolg is dat
er momenteel beslag ligt op de
bezittingen van Kembo en dat
daardoor ook geen meubilair kan
worden geleverd voor de inrichting van de nieuwe kan-

toortuin van het CEC in Laplace.
De verhuizing die voor deze week
gepland was, viel daarmee in het
water. Vandaag, 9 april, verwacht
het CEC bericht van de curator
over de verdere afwikkeling van
deze kwestie, en aan de hand
daarvan wordt bekeken wanneer
de verhuizing dan kan plaatsvinden. Het meubilair was overigens nog niet betaald./

.

Conferentie over interactieve systemen
De conferentie ‘Student
Interaction Design and
Research Conference’ (SIDeR)
wordt van 15 tot en met 17 april
aan de TU/e gehouden. Het is
de eerste keer dat deze conferentie buiten Scandinavië
plaatsvindt. Vijf studenten
Industrial Design tekenden
voor de organisatie.
Interactieve systemen staan
centraal.
Rob Tieben, Hugo Nagtzaam,
Floris
Kimman,
Serge
Offermans en Ivo Wouters van
studievereniging Lucid wilden
een conferentie organiseren en

de organisatie van SIDeR zocht
een locatie buiten Scandinavië.
De conferentie ‘Flirting with the
future’ werd het resultaat. Rob
Tieben: “We wilden tonen waar
we hier in Eindhoven goed in zijn
en dat is het ontwerpen van
moderne intelligente interactieve producten. Bovendien
kan de jonge generatie zo haar
visie geven. Wij zijn de ontwerpers van de toekomst.” Bij
interactiedesign gaat het om
interactie met de omgeving.
Tieben: “Denk aan een navigatiesysteem dat voor motorrijders
moet
worden
ontworpen.
Normaal gesproken wordt een

paper toegelicht en geïllustreerd
met een bepaald prototype. Wij
hebben
het
omgedraaid.
Deelnemers demonstreren een
interactief systeem en aanwezigen kunnen het uitproberen. Het paper ondersteunt
dan het ontwerp en het gebruik.”
Veel deelnemers komen uit
Scandinavië, maar ook landen als
China, Pakistan, Italië en Iran
zijn vertegenwoordigd. Gerard
Kleisterlee, bestuursvoorzitter
van Philips, opent het symposium./

.

Voor meer informatie en inschrijven, zie
www.flirtingwiththefuture.com.

Ruimte voor reflectie
op oude Dommelbrug

Bouwkundestudent Lars Bouwman heeft de eerste prijs gewonnen bij
de CHEOPS-ontwerpwedstrijd Project B. De jury vond zijn ontwerp
STAY de beste nieuwe bestemming van de oude brug over de Dommel,
de oude toegang tot de universiteit. Universiteitssecretaris en jury voorzitter ir. Harry Roumen kondigde aan dat het College van Bestuur
het ontwerp zal proberen te realiseren. Het ontwerp STAY van
Bouwman was volgens de jury uniek voor de locatie en paste het beste
in het nieuwbouwplan van de universiteit, Campus 2020. In het
ontwerp wordt de brug omgevormd tot de vloer van een gebouw dat
open is aan de zijkanten, die uitkijken op de Dommel. De zesdejaars
architectuur reageerde verrast: “Ik had niet verwacht dat ik zou
winnen, want ik vond alle ontwerpen heel goed. Ik heb de plek zelf als
leidraad genomen en heb me ook laten inspireren door het concept
Togu-na. Dat zijn bijzondere plekken waar de dorpsoudsten van het
Dogon-volk nadenken over het leven en de gang van zaken in het dorp.
Vaak is het een rots met een weids uitzicht.”
Overigens is de gemeente van plan een fietspad aan te leggen over
de brug. Dit staat in het onlangs gelanceerde Actieplan Fiets van de
gemeente. Hoe en of dit strookt met het winnende plan is onduidelijk.
Roumen: “Voor zover ik weet is de TU/e eigenaar van de grond, dus
daar hebben wij ook iets over te zeggen.”

TU/e evacueert duizend
mensen bij calamiteitenoefening
De TU/e heeft zo’n duizend vrijwilligers -studenten en medewerkers- nodig
voor een grote calamiteitenoefening in oktober. De groep wordt tijdens de
oefening geëvacueerd; de bedoeling is dat zo’n vierhonderd van hen ook
een nacht doorbrengen op opvanglocaties buiten de campus.
De leiding over de calamiteitenoefening is in handen van het ministerie van
Defensie, dat de universiteit heeft uitgenodigd deel te nemen. De TU/e kan
hierbij haar eigen oefendoelen bepalen, zegt ing. Mirjam Jahnke, hoofd
BedrijfsHulpVerlening van de TU/e. Bij de oefening zijn ook de gemeente,
de Eindhovense brandweer en de geneeskundige hulpverlening betrokken.
Wat de fictieve aanleiding tot de evacuatie gaat zijn, is nog niet bekend.
Het script zal in elk geval gebaseerd zijn op een voorafgaande dreiging,
vertelt Jahnke: “Dit betekent dat een paar dagen een voorwaarschuwing
wordt afgegeven, waarop onze calamiteitenteams en die van de gemeente
zich al moeten beraden hoe ze op de dreiging gaan reageren.”
De totale oefening bestrijkt vier dagen, van donderdag 8 tot en met zondag
11 oktober. De honderden vrijwilligers komen pas op zaterdag in actie, na
het gemeentelijk besluit tot grootschalige ontruiming van het TU/eterrein.
Tijdens de oefening wordt, behalve de grootschalige evacuatie en alles
daaromheen, onder meer ook de rol van verschillende TU/e-diensten
geoefend. Volgens Jahnke worden verschillende processen onder de loep
genomen, zoals de registratie van studenten en medewerkers en de
communicatie vanuit de universiteit naar onder anderen slachtoffers, hun
familieleden en de media.

Klokhuis vragendag is vooral ook Klokhuis bouwdag
Een kleine duizend kinderen
waren zondag 5 april naar de
TU/e gekomen voor de
Klokhuis vragendag. Ze
konden alle mogelijke vragen
stellen die met bouwen en
wonen te maken hebben. Naast
het meedoen aan een quiz of
het volgen van uitleg, konden
ze zelf bouwen. De dag was
georganiseerd door tvprogramma Klokhuis, de
Stichting Techniekpromotie en
de TU/e
“Cement is tijdens het werken zo
zacht als vla, maar later wordt het
heel sterk. Zo sterk dat je er nog
niet eens met acht Mercedessen
doorheen kan rijden”, geeft Jord
den Hollander als antwoord op
de vraag van Marith (8) uit
Roggel. Ze wilde weten waarom
je cement en bakstenen gebruikt
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bij het bouwen van een huis. “En
omdat een metselaar langs een
gespannen touwtje zijn stenen
legt, wordt het muurtje geen
soepzooitje”, legt de architect
van het KlokHUIS vervolgens uit

in de Trappenzaal van Vertigo.
Stan (9) uit Eindhoven vraagt of
er inklapbare zonnepanelen zijn.
“Waarom wil je dat weten?”, is de
verbaasde reactie van Den
Hollander. “Omdat ik met een

uitvinding bezig ben voor een
kas in Afrika. De elektriciteit van
de zon wil ik gebruiken om water
uit de grond te pompen. De zonnepanelen moeten de mensen
mee kunnen nemen als ze rondtrekken.” Stan is tevreden nu hij
hoort dat er zelfs oprolbare zonnepanelen te verkrijgen zijn.
De Klokhuis Vragendag hoort bij
de
ontwerpwedstrijd
‘Het
Klokhuis bouwt het KlokHUIS’.
De winnende ideeën van zes
kinderen worden gebruikt door
architect Jord den Hollander
voor een ontwerp dat in 2010
word gerealiseerd in Almere
Poort.
Zeventig studenten Bouwkunde
en Industrial Design geven begeleiding en uitleg. In het
Auditorium is veel ruimte voor
de activiteit ‘Bouw mee aan ’t
sluiphuis!’.
Van
doeken,

stokken, elastiekjes, plakband en
klemmetjes wordt een steeds
grotere tent gebouwd door steeds
meer kinderen. Het begin is
lastig. Maar docent Frans van
Gassel maakte een startconstructie waarin hij alle knopen
-verbindingen
tussen
de
stokken- laat zien. Hij heeft de
kinderen bewust niet van te
voren uitgelegd hoe het moet.
“Daar luisteren ze toch niet naar.
Het beste is dat ze gaandeweg
ontdekken dat de wigwamconstructie het beste werkt.” Hoe
groter het sluiphuis wordt, hoe
aantrekkelijker en hoe meer
kinderen meedoen. Eduard (8)
maakt razend enthousiast met
een klemmetje een gele doek vast
aan een stok en heeft helemaal
geen tijd om uit te leggen
waarom hij dat zo doet. Hij wil
verder bouwen!/

.

