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Hogeschool UCLL wuift voormalig algemeen directeur Toon
Martens uit
Medewerkers, collega’s van andere hogescholen en Associatie KU Leuven,
familieleden en Leuvense partners vieren “fietsende directeur”
Download de foto’s van het pensioenfeest via de Flickr-pagina van UCLL Perscommunicatie.
Op vrijdag 18 november verzamelden meer dan 200 genodigden op Campus Proximus in
Heverlee om Toon Martens en zijn professionele verwezenlijkingen te vieren. De voormalig
algemeen directeur van hogeschool UCLL gaat met pensioen en dat konden de UCLLmedewerkers, de collega’s van de andere hogescholen en de Associatie KU Leuven, zijn
familieleden en de Leuvense partners niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Er waren de gebruikelijk speeches van de voorzitter van UC Leuven-Limburg, Jan Schrijnemakers, en
van de nieuwe algemeen directeur van de hogeschool, Marc Vandewalle; ludieke filmpjes van
medewerkers en voormalige collega’s en dankbetuigingen van zijn naaste medewerkers. Toon Martens
nam ook zelf het woord: “Ik ben fier op wat we samen in de voorbije 15 jaar gerealiseerd hebben. UC
Leuven-Limburg is één van de grootste en sterkste hogescholen geworden.”
Familie, Leuven, duurzaamheid
Toon Martens is niet van plan om te gaan rusten, gaf hij nog mee. “Wel om het rustiger aan te doen en
zelf te kiezen waar ik mijn tijd ga aan besteden. Er zijn immers nog zoveel projecten waarvoor ik denk
van betekenis te kunnen zijn. Die projecten zullen zeker te maken hebben met mijn familie, met Leuven
en mijn engagement voor duurzaamheid.”
2500 km te gaan
Eén van die projecten wordt een wandeltocht van 2500 km van Rome naar Leuven. De voormalig
algemeen directeur had de genodigden uitdrukkelijk gevraagd geen cadeaus te geven, maar deze tocht
te sponseren met een donatie voor de Moving Minds Foundation van UCLL, die projecten met studenten
rond ontwikkelingssamenwerking financiert. Hij uitte tenslotte ook nog de wens dat hij als de fietsende
directeur de geschiedenis zou ingaan na 40 jaar bijna elke dag met de fiets te zijn gaan werken.
Over Toon Martens
Toon Martens trad in 1985 voor de eerste keer op de voorgrond in het Leuvense als CEO van het
universiteitsrestaurant ALMA, waar hij zijn expertise als doctor in de landbouwwetenschappen optimaal
kon inzetten. In 2001 werd hij het hoofd van de toenmalige hogeschool KH Leuven met campussen in
Leuven, Heverlee en Diest. In die hoedanigheid zette hij ook mee de fusie met de KH Lim en Groep T
Lerarenopleiding op de rails en werd zo algemeen directeur van de nieuwe hogeschool UC LeuvenLimburg. In de voorbije 15 jaar speelde hij ook een grote rol in de Vlaamse Hogescholenraad. Hij was
2 maal voorzitter voor een periode van 2 jaar.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de
grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie
KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het
is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal
profiel en een sterke band met de KU Leuven.

De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en
‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten.
Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500
medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

