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Winnaars verkiezing Ingenieur van het Jaar 
en De Vernufteling bekendgemaakt 
 

Den Haag – Tijdens de succesvolle bijeenkomst, de Dag van de Ingenieur, die op 3 
november 2011 heeft plaatsgevonden, is Michaël Lansbergen (38) verkozen tot Ingenieur 

van Jaar. Winnaar van De Vernufteling is ingenieursbureau LBP|Sight. 

 
De jaarlijkse prijs voor de Ingenieur van het Jaar wordt door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs  

KIVI NIRIA in samenwerking met Technisch Weekblad en Building Careers uitgereikt aan de ingenieur 
die zich onderscheidt door criteria als persoonlijkheid, ondernemerschap en innoverend vermogen. De 

winnaar van dit jaar, Michaël Lansbergen, is naast zijn baan als specialist/manager klinische fysica 

(Afdeling Zorgtechnologie) ZGT ziekenhuizen Almelo en Hengelo actief als ondernemer. Met zijn 
bedrijf adviseert hij onder andere ziekenhuizen en begeleidt hij biomedisch technologen. Volgens de 

jury is Michaël door deze combinatie van functies geen doorsnee ingenieur. Zijn succes wordt aan drie 
factoren toegeschreven. De voor een ingenieur zo karakteristieke denkwijze is in een omgeving van 

andersdenkenden uitermate verfrissend. Daarnaast spreekt Michaël de taal van de medische wereld 
en last but not least valt hij op door zijn persoonlijke kwaliteiten als bruggenbouwer. Wanneer een 

ingenieur een brug weet te slaan tussen de spreekwoordelijke kampen in een ziekenhuis te weten 

bestuur en medische staf, is dat een belangrijke innovatie, aldus het juryrapport. 
 

Winnaar van De Vernufteling is Ingenieursbureau LBP|Sight. Deze prijs, voor het ingenieursbureau 
met het meest vindingrijke project in het afgelopen jaar, is een initiatief van Het Koninklijk Instituut 

Van Ingenieurs KIVI NIRIA, technologietijdschrift ‘De Ingenieur’ en brancheorganisatie NLingenieurs. 

Voor het vernieuwde Scheepvaartmuseum in Amsterdam bedacht het ingenieursbureau een 
akoestische vloer van terracottategels. Door de overkapping van de binnenplaats dreigde daar bij veel 

publiek een geluidssoep. Maar door gleuven in de vloer aan te brengen die uitmonden in een 
akoestische spouw, is de nagalmtijd sterk gereduceerd. Volgens de jury van De Vernufteling, onder 

voorzitterschap van kunstenaar/futuroloog Rudolf Das, heeft LBP|Sight een unieke oplossing bedacht 

die bovendien esthetisch volledig thuishoort bij het interieur van het museum.  
Winnaar van De Vernufteling Publieksprijs is Grontmij met het duurzame kantoorgebouw in de vorm 

van een callabloem/aronskelk in het Chinese Wuhan. De Jury van De Vernufteling noemt dit gebouw 
een show case van Nederlandse expertise, waarbij allerhande toepassingen van duurzame energie 
vernuftig in het ontwerp zijn geïntegreerd.  
 

______________________________________________________________________ 

 
Noot aan de redactie: meer informatie over de Ingenieur van het Jaar is verkrijgbaar bij ir. Piet 

Gilissen, directeur KIVI NIRIA, tel. 070 - 391 98 72 of Stephanie Limbeek, communicatiemedewerker 
KIVI NIRIA, tel. 06 – 16 87 05 86. 



Meer informatie over De Vernufteling of de publieksprijs De Vernufteling is verkrijgbaar bij  

Frank Biesboer, adjunct-hoofdredacteur technologietijdschrift De Ingenieur, tel. 06 – 22 38 10 79.  
 


