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Winnaars verkiezing Ingenieur van het Jaar 
en De Vernufteling bekendgemaakt 
 
IJmuiden – Tijdens de succesvolle bijeenkomst, de Dag van de Ingenieur, die op 20 maart 

2013 heeft plaatsgevonden, is Pieter  Kool (35) verkozen tot Ingenieur van Jaar. Winnaar 
van De Vernufteling is ingenieursbureau Arcadis. 

 
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, Pieter Kool, is head 3D design bij G-Star Raw. Volgens de jury is Pieter een 

atypische ingenieur. Op het eerste gezicht meer een kunstenaar dan technicus. Pieter in staat de 
kennis en kunde vanuit de complexe ingenieurswereld over te brengen naar die van de mode. Hij 

heeft een duidelijke visie en bezit verbindende communicatieve vaardigheden. Hij laat de schoonheid 

en functie van pure technologie zien in een inspirerende omgeving. Zijn naturelle uitstraling heeft een 
enorme authenticiteit en daarmee komt zijn passie om 'techniek zichtbaar te maken' krachtig over. Hij 

laat in zijn werk door technische oplossingen de kracht van het ingenieurswerk zien en brengt het 
dagelijks naar de mensen toe, aldus het juryrapport. 

 
Winnaar van De Vernufteling 2013 is ingenieursbureau Arcadis, met de winterharde wissel. Movares 

kreeg voor de overkapping van het busstation in Amsterdam de Publieksprijs. 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.  
Wisseluitval bij sneeuw en ijs blijkt een buitengewoon hardnekkig probleem met grote 

maatschappelijke impact, zo schrijft de jury. Talloze bureaus hebben zich de afgelopen decennia over 

het probleem gebogen, naar het buitenland gekeken en de meest ingenieuze oplossingen bedacht, 
maar altijd zat er wel een bezwaar aan vanwege kosten of inpasbaarheid.  

Arcadis komt nu met een heel eenvoudig idee: een afdekplaat. Die is goedkoop, overal toepasbaar en 
het maakt het onderhoudsgevoelige systeem van wisselverwarming mogelijk overbodig. ‘Hoe simpel 

kan het zijn’, zei juryvoorzitter Rudolf Das bij de prijsuitreiking van De Vernufteling 2013, tijdens de 

Dag van de Ingenieur op 20 maart bij Tata Steel in IJmuiden. Das plaatst daarbij wel de kanttekening 
dat de wisselbescherming zich nog in de praktijk moet bewijzen. ‘Misschien zitten we ernaast, maar 

dat er nu een proef komt, stemt ons optimistisch.’ 
 

______________________________________________________________________ 
 

Noot aan de redactie:  

Meer informatie over de Ingenieur van het Jaar is verkrijgbaar bij Natalia Memeo, 
communicatieadviseur KIVI NIRIA, tel. 070 – 391 98 75. 

Meer informatie over De Vernufteling of de publieksprijs De Vernufteling is verkrijgbaar bij  
Jim Heirbaut, redacteur technologietijdschrift De Ingenieur, tel. 06 – 52 39 14 20. 


