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Officiële inhuldiging gebouw Z- Campus Groenenborger 

2 juni 2016 

Geachte minister-president, 

Geachte burgemeester, 

Collega’s van de deputatie, 

Geachte rector, 

Dames en heren, 

Beste studenten, 

 

“Big breakthroughs happen when,  what is suddenly possible,  meets what is 

desperately needed”.   

Of hoe de woorden van Thomas Friedman dit project zo mooi samenvatten.   

Want de nood aan de uitbouw én integratie van een eengemaakte Faculteit 

Industriële Wetenschappen op academisch topniveau in de Antwerpse regio, die 

was hoog.  Geen wonder: de concentratie van hoogwaardige bedrijven in 

uiteenlopende innovatieve speerpuntsectoren is onze Antwerpse sterkte.  

 

Denk maar aan onze tweede grootste petrochemische cluster wereldwijd, het meest 

geïndustrialiseerde ecosysteem, de haven, diamanthandel, slimme logistiek, maar 

ook recyclage, life-sciences, waaronder de farmaceutische sector, én een hoge 

concentratie aan excellente ziekenhuiszorg die almaar hoogtechnologischer wordt. 

Stuk voor stuk sectoren, bedrijven, ondernemingen die voortdurend op zoek zijn 

naar uitstekend opgeleide, ambitieuze ingenieurs, naar gedreven, creatieve en 

flexibele mensen.  

Dat deze energiezuinige passiefbouw, dit nieuwe ingenieursgebouw, ook mogelijk 

en werkelijkheid werd, is te danken aan het doorzettingsvermogen en de 

volgehouden inspanningen van vele stakeholders en dit op álle beleidsniveaus.  De 

weg was lang en complex, maar het resultaat is indrukwekkend.  Over een 

doorbraak gesproken! 
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Ook de provincie –met gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé als vurig 

pleitbezorger op kop-  droeg haar spreekwoordelijke steen bij.  Eigenlijk had hij 

hier moeten staan!  

Deze campus past immers perfect in zijn prioritaire economische 

beleidsdoelstelling (“ontwikkelen en stimuleren van sociaaleconomische 

speerpuntensectoren”) en zijn actieplan (“Inzetten op innovatie en 

ondernemerschap” ) waarin weloverwogen afstemming van talent op de 

arbeidsmarkt én de specifieke inzet op knelpuntberoepen centraal staan. 

Ludwig en ook Peter Bellens deden het werk. Het zijn hun veren waarmee ik nu 

mag gaan lopen! 

Ik noem ook Peter Bellens want deze investering is tegelijk ook onderdeel van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciaal Gouverneur 

Kinsbergencentrum en de Universiteit Antwerpen.  

Dames en heren, 

Dit nieuwe gebouw geeft ook vorm aan een nieuwe visie op onderwijs, 

onderzoek en wetenschappelijke & maatschappelijke dienstverlening.  

Geen succesvolle triple helix zonder nauwe samenwerking en verregaande 

interactie tussen universiteiten en andere kennisinstellingen, overheden en het 

bedrijfsleven.  

Al even noodzakelijk zijn enthousiasmerende voorvechters en bruggen – of 

tunnelbouwers, alsook bedrijven die wetenschappelijk onderzoek ten volle naar 

waarde schatten en net daarom bereid zijn fors te investeren in uitstekend 

opgeleide medewerkers. Deze strategische schakel tussen campus Middelheim 

en Campus Groenenborger heeft alvast alle infrastructuur- en opleidingstroeven in 

handen.   

Iedereen de kans geven om zo ver mogelijk te springen. Dat is een gedeelde 

uitdaging en opdracht: voor de overheid, het onderwijs, voor ieder van ons.  Ik ben 

er zeker van dat de studenten hier, in deze bouwateliers, onderzoekslabo’s en 

leslokalen van Gebouw Z,  alle kansen zullen krijgen: kansen om uit te groeien tot 

gedreven ingenieurs, tot ambitieuze en getalenteerde werkkrachten en hopelijk ook 

tot geëngageerde, fijne mensen.  Daar zullen niet alleen zij, maar vooral ook onze 

hele regio, wel bij varen.  Proficiat en alle succes! 


