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NIEUWJAARSPEECH 6 JANUARI 2020 
Prof. dr. ir. Marc Van Meirvenne, decaan 

Geachte heer rector, geachte heer voorzitter van de Raad van Bestuur, geachte beheerder en 
directeur(s), beste emeriti, beste professoren, beste medewerkers en genodigden. 

Het is een waar genoegen u zo talrijk te mogen begroeten op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Maar ditmaal zullen we in deze toespraak niet de gebruikelijke rubrieken behandelen. Deze keer is 
het speciaal en dat heeft alles te maken met het feit dat we in 2020 als instelling onze eeuw-
verjaardag vieren.  

Laat ons beginnen met het facultair logo. In 2020 wijzigen we dit, met goedkeuring van de directie 
communicatie, in deze versie. Dit 100j-FBW logo is vanaf vandaag beschikbaar via onze facultaire 
PR-dienst en aan iedereen wordt gevraagd om het gedurende het hele jaar in uw communicatie te 
gebruiken. 

Vervolgens werpen we een terugblik naar hoe het begon. 

In november 1919 ondertekende Koning Albert de wet die voorzag in de oprichting van twee 
"Landbouwhoogescholen van den Staat", de ene als een uitbreiding van de reeds bestaande 
instelling in Gembloux en de andere als een nieuwe instelling te Gent, met Nederlands als 
doceertaal. De zoektocht naar een geschikte locatie leverde een gebouw op in de St.-Amandstraat 
(dit is de straat die vanuit de St.-Kwintensberg parallel met het St.-Pietersplein richting de 
Overpoort loopt). Tegelijkertijd werd een 60 ha grote hoeve in Melle verworven. Deze proefhoeve 
is nog steeds in gebruik, nu als Agri-vet en we beheren die samen met de Faculteit Diergeneeskunde. 
De eerste beheerder van de Landbouwhogeschool was Cyriel Van Damme. In de loop van de zomer 
van 1920 stelde hij de eerste professoren aan. Het nieuwe diploma dat aangeboden werd was dat 
van Ingenieur-agronoom zoals op deze Tafel der Lesuren van 1928 te lezen is. De richtingen binnen 
het diploma waren: "Landbouw, Koloniale landbouw, Boschbouw en Landbouwscheikunde" en de 
studie besloeg 4 jaar. Dus ook al is Gembloux als instelling ouder dan de onze, dit jaar vieren we 
samen de eeuwverjaardag van dit nieuwe diploma. 

In het universiteitsarchief hebben we een aantal foto's gevonden uit die eerste jaren en die wil ik u 
niet onthouden. 

In oktober 1920 begon het eerste academiejaar van de landbouwhogeschool met 22 studenten en 
12 professoren. Merk op dat dit toen een uitsluitend mannelijke aangelegenheid was. 

Het Laboratorium voor scheikunde. 

De practicumruimte voor plantkunde. 
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De collectiezaal voor dierkunde. Het zou me niet verbazen moest een aantal van deze skeletten zich 
nu in het animalarium van de faculteit Diergeneeskunde bevinden of, wie weet, misschien wel 
terechtgekomen zijn in het Gents Universitair Museum dat binnenkort zijn deuren opent. 

Als machinehal werd een voormalige kapel gebruikt. 

Deze foto dateert van 1927. Het professorenkorps en het studentenaantal was duidelijk 
toegenomen. Er waren ook al drie vrouwen bij. 

Eind de jaren '30 wordt de nood gevoeld voor een nieuw, groter gebouw. Een geschikte locatie vindt 
men langsheen de Coupure op de site van de voormalige centrale gevangenis van Gent. Hier zien 
we een schets van wat men van plan was. Merk op dat er een oprit voorzien was naar de centrale 
hoofdingang en dat er geen inrit gepland was op de hoek met de Ekkergemstraat. Met de bouw 
werd gestart in 1938, maar voor het af was begon de tweede wereldoorlog en werd het gebouw 
door het Duitse leger bezet. Na de bevrijding in '44 werd het door het Canadese leger opgeëist, als 
militair hospitaal met 1200 bedden, en daarna was het de beurt aan het Engelse leger. Pas in 
oktober '48, 10 jaar nadat met de bouw begonnen was, konden de eerste onderwijsactiviteiten op 
de nieuwe campus starten. 

Deze luchtfoto dateert van ergens tegen het einde van de jaren '50, en toont de 
Landbouwhogeschool, ondertussen in de volksmond het "Boerenkot" genoemd, in haar volle glorie: 
het symmetrische gebouw dat we nu kennen als Blok A met in de achtertuin een botanische 
collectie van sierplanten, proefveldjes en serres. 

Hier ziet u de proefveldjes met begonia's in meer detail. Ze bevonden zich min of meer op dezelfde 
plek als waar we nu staan. En… 

..er was ook ruimte voor de sportieve ontplooiing met een volleybalterrein, een basketbalterrein en 
aan de andere kant van de feestzaal twee tennisvelden. 

Links ziet u het leslokaal dat nu bekend staat als het auditorium met de rode draaistoeltjes. Rechts 
is de wat men omschreef als de "spijszaal" voor de studenten, ingericht in Oud-Vlaamse stijl met 
muuropschriften in Gotisch schrift. Dit studentenrestaurant was in de kelder van Blok A gelegen, 
waar zich nu de microscopie-infrastructuur bevindt. 

En wie meent dat er momenteel parkeerproblemen zijn in Gent, deze foto toont de toestand op de 
faculteit in de jaren '60. 

Op deze foto ziet u de 44e promotie in 1967. Er studeerden toen 18 studenten af, waaronder 2 
vrouwen, wat aangeeft dat het aantal studenten niet sterk is gewijzigd in deze eerste periode van 
bijna 50 jaar. De dame in het wit is Wivina Demeester die het nog zou schoppen tot Minister van 
Begroting en Wetenschapsbeleid in de regering Martens IX in 1991. 
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In de loop der jaren groeide er een steeds nauwere samenwerking met de Rijksuniversiteit en in 
1969 sloten we aan bij de universiteit als haar 9e faculteit. Tussen haakjes, onze zusterinstelling in 
Gembloux werd pas 40 jaar later, in 2009, een faculteit van de Universiteit van Luik.  

Als onderdeel van de universiteit kregen we een sterke boost, zowel in personeel als studenten. En 
de gebouwen volgden. In de jaren '70 kwam er een tweede groot gebouw bij: de "Chemistry 
building" of Blok B. Tegen het einde van de jaren '80 kwam er het "Eremologie gebouw", of Blok C, 
bij en in 2005 werd Blok E ingehuldigd. Recent kwam daar ook nog Blok F bij, maar ten koste van 
vele serres. Nu is de site volgebouwd en voor vernieuwing zullen we moeten uitwijken en dat zal in 
de loop van de komende jaren naar Campus Proeftuin zijn en met Capture ook naar het Eilandje in 
Zwijnaarde. Daarnaast zijn er ook bouwplannen in Kortrijk zoals het veg-i-tec gebouw en het 
campusgebouw. 

Gedurende al die jaren evolueerde het studentenaantal sterk, hier ziet u de trend op basis van 
driejaarlijkse gemiddelden. In '42 stegen we voor het eerst boven de 100 studenten. In '47 werd het 
ingenieursdiploma opgetrokken van 4 naar 5 jaar waardoor er dus een extra leerjaar bij kwam. 
Maar, vooral na de aansluiting bij de universiteit in '69 begon het aantal studenten sterk toe te 
nemen, mede door het stijgend aantal vrouwelijke studenten. In '86 kwamen we boven de 1000 om 
tegen de eeuwwisseling rond de 1500 te stagneren. Maar daarna kwam er weer een sprong, 
hoofdzakelijk doordat vanaf 2007 doctorandi via de doctoral schools ingeschreven werden als 
doctoraatstudent en dat gaat voor onze faculteit toch over zo'n 6 à 700 studenten. En in 2013 volgde 
de integratie van de opleidingen tot industrieel ingenieur met zo'n 800 studenten extra waardoor 
we stegen naar zo'n 3000. De laatste jaren stagneren we opnieuw. Maar ik vermoed dat de meesten 
het wel met me eens zullen zijn dat we met de huidige aantallen wel een tijdje zoet zijn, al moeten 
we voor Kortrijk extra inspanningen blijven leveren om daar het aantal studenten op te krikken. In 
het huidige academiejaar is er weer een primeur: voor het eerst hebben we meer vrouwelijke dan 
mannelijke studenten. 

En daarmee zijn we aanbeland bij 2020. Laat ons eens overlopen wat er allemaal gepland is.  

Vandaag trappen we het feestjaar af met de lancering van ons eigen feestbier: Coupure blond. Dit 
bier werd exclusief gebrouwen door een professionele brouwer, Brouwerij Basanina uit Smetlede, 
onder het deskundig toezicht van onze Brouwerij-prof: Jessika De Clippeleer. Het zal u worden 
aangeboden in een glas met ons feestjaar-logo en u mag allemaal zo een glas meenemen als 
aandenken. Het bier wordt gebotteld in flessen van 75 cl. omhuld met een papierwikkel waarvan u 
links een deel ziet. Ook op de andere evenementen van dit jaar zal het feestbier geschonken worden. 

Op zaterdag 13 juni organiseren we een "Back to the faculty"-dag voor onze alumni. Het idee is dat 
elke alumnus, met zijn gezin, het labo kan bezoeken waar hij ooit zijn thesis heeft gedaan. Ook onze 
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emeriti zullen uitgenodigd worden om de alumni te ontmoeten. Prof. Tina Kyndt en een speciaal 
daarvoor opgerichte werkgroep, heeft de taak op zich genomen om die namiddag te organiseren 
en uiteraard zal ook onze alumnivereniging, het Verbond, zijn steentje bijdragen. Trouwens, op die 
dag voorzien we de lancering van een vernieuwd alumniplatform. Ik roep nu al iedereen op om deze 
dag te reserveren in uw agenda. 

Op 2 juli is het dan de beurt aan het personeel van de faculteit met ons jaarlijks personeelsfeest in 
de binnentuin. Zoals gewoonlijk is dit aansluitend met de laatste faculteitsraad voor het zomerreces 
gepland.  

En dan is het zover: op 2 oktober vieren we de 100ste verjaardag van het begin van het eerste 
academiejaar in 1920. Ter gelegenheid hiervan gaf het universitair bestuur ons de toestemming om 
een institutioneel eredoctoraat toe te kennen. De keuze daarvoor viel op prof. Iain Stewart van de 
Universiteit van Plymouth in het Verenigd Koninkrijk. Hij is auteur van meerdere BBC-
documentaires waaronder de reeks "Earth: the power of the planet". Zijn interesse gaat vooral uit 
naar de wijze waarop de communicatie over de dreigingen van grote natuurrampen dient 
aangepakt te worden en dat is een thema dat nauw aansluit met vele topics waarmee onze faculteit 
begaan is. Op die gelegenheid zal ook een nieuw jubileumboek voorgesteld worden. Daar wordt 
momenteel druk aan gewerkt, onder supervisie van prof. Dirk Reheul. Ook de gemeenschappelijke 
eeuwviering van ons diploma met de faculteit van Gembloux zal op die dag een bijzondere plaats 
krijgen. 

Maar niet enkel de faculteit, ook onze studentenvereniging, de VLK, viert feest. Volgend 
academiejaar bestaat die ook 100 jaar. En samen met onze studenten plannen we diverse 
evenementen in het najaar. 

En daarmee zijn we aangekomen bij de toekomst. Wat die ons zal brengen is niet bekend. Maar wat 
de faculteit betreft ben ik er redelijk gerust in. We hebben immers alle troeven in huis om van onze 
eigen "Horizon 2020" over te schakelen naar een "Green Deal". We kregen recent van onze Council 
for Strategic Advice de raad om sterker het ownership te claimen van de oplossingen voor vele grote 
maatschappelijke vraagstukken die momenteel aan de orde zijn. Ter illustratie zal ik een aantal van 
die grote topics vermelden, zonder volledig te kunnen zijn: 

• de garantie van voedsel via duurzame landbouwproductie-systemen, zowel via de meer 
traditionele biologische landbouw als via hoogtechnologische precisielandbouw. 

• de bewaking van voedingsveiligheid en -kwaliteit, met problematieken rond vlees, suiker, 
veggie- en bio-voeding. 

• de vele aspecten van de milieuproblematiek, met zorg voor de kwaliteit van lucht, bodem, 
water en de recuperatie van afvalproducten. 
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• het opvangen van de gevolgen van de opwarming van de planeet en de complexe 
klimaatproblematiek. 

• de energieomschakeling met bijhorende reductie van CO2-uitstoot. 
• het vergroenen van de chemische productietechnologieën. 
• de aandacht voor een zorgzaam natuurbeheer en het behoud van de biodiversiteit. 
• de schier oneindige mogelijkheden die de biotechnologie ons biedt, met ook aandacht voor 

het nut van Genetisch Gemodificeerde Organismen zonder de ogen te willen sluiten voor de 
daaraan verbonden mogelijke risico's. 

En laat het duidelijk zijn: de oplossingen voor al deze problemen zullen moeten komen van 
wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling en niet via regelgeving! Als faculteit staan we hier op 
de eerste rij en nemen we onze verantwoordelijkheid op! Ik weet dat we al eens de neiging hebben 
om ieder voor zich erkenning te zoeken voor zijn eigen specialiteit, maar de buitenwereld ziet de 
faculteit als een geheel. Ik roep u dan ook allen op om, met respect voor het individuele, prioriteit 
te geven aan het collectieve. Een sterke faculteit werkt versterkend voor ieder van ons! 

In deze geest zou ik willen afronden met onze nieuwe promotiefilm. Deze werd geïnitieerd vanuit 
onze PR-dienst en met medewerking van mensen van onze dienst internationalisering gemaakt 
door de professionele firma "Het Peloton". Enkele personen van Het Peloton zijn hier aanwezig en 
ik wens hen alvast van harte te danken voor wat zij afgeleverd hebben!  

De video is vanaf vandaag voor u beschikbaar. Gebruik hem dan ook bij al uw externe contacten, 
waar ook ter wereld, en niet enkel gedurende dit jaar. Zoals je zult merken bestaat hij uit twee 
delen. Het eerste stelt de faculteit in haar algemeenheid voor, het tweede gaat dieper in op de grote 
thema's waar we voor staan. We bieden dan ook, naast de volledige video die zo'n 4 minuten duurt, 
deze twee delen afzonderlijk aan. U krijgt nu in première de volledige video te zien. 

Mag ik u uitnodigen tot een applaus voor Sylvie Peeters, Leen De Wispelaere en het team van Het 
Peloton ! 

Tot slot wens ik u voor 2020 vooral een uitstekende gezondheid en veel professionele voldoening! 

Mag ik u dan nu uitnodigen op onze receptie? Dank voor uw aandacht. 

 

Marc Van Meirvenne  


