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Voorwoord 
van de 
voorzitter

Het is ongetwijfeld nog altijd even wennen 
aan onze nieuwe naam. Vanaf deze editie 
kan aan de nieuwe naam ook een logo en 
bijhorende stijl worden toegevoegd. Ik hoop 
samen met het bestuur van onze vereniging, 
dat het je bevalt en je met ons fier kan zijn op 
het nieuwe logo ontworpen door een van onze 
leden. Deze nieuwe stijl zal vanaf vandaag 
het nieuwe gezicht van onze vereniging zijn 
en is natuurlijk ook terug te vinden in dit 
ledenblad, op onze nieuwe website en in de 
nieuwsbrieven. Ga gerust eens kijken, en 
ervaar dat er een frisse wind waait !
 

Als vereniging zelf zijn we ook in evolutie, en 
we besteden meer aandacht aan de bio- en 
industrieel ingenieurs en de laatstejaars-
studenten. We blijven echter wel onze 
kernwaarden behouden: het samenbrengen 
van ingenieursalumni, het geïnformeerd 
houden van onze leden van het reilen en 
zeilen aan de faculteiten en vakgroepen 
waaraan ze ooit studeerden en bijdragen 
aan de uitstraling van de universiteit en de 
opleidingen in het bijzonder.
 
Een nieuw logo, een nieuwe richting en 
ook een nieuw academiejaar: dat wil 
zeggen ook een hartelijk welkom aan de 
zonet afgestudeerde ingenieurs en aan 
de ingenieurs die aan hun laatste jaar 
beginnen! Aan hen geef ik de raad om gratis 
lid te worden en ons te volgen op Facebook 
en LinkedIn alsook onze website in het 
oog te houden. Op de kalender staan tal 
van interessante lezingen en activiteiten. 
Deze zullen jullie wapenen met tools om de 
overstap van student naar ingenieur te maken 
en jullie op weg helpen naar een succesvolle 
carrière.
 
Veel leesplezier!

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA

BESTE BrEA-LID,

Activiteiten-
kalender

Check ook www.brea.be voor een up-to-date 
activiteitenkalender

ZA. 01.10
Bezoek Deurganck-
sluis
BrEA/ie-net Brabant 
Antwerpen

ZO. 02.10
Halve marathon
Brussel
VUB
Brussel

DI. 04.10
Goesting in het 
Brussels?
[taalles Brussels]
BrEA/ie-net Brabant
Brussel

ZA. 15.10
Promotie-
bijeenkomst 1991
prom1991
Brussel

2016 NOVEMBER

DECEMBER

FEBRUARI

2017

OKTOBER

JANUARI

ZO. 06.11
Oestertasting
OSB 
Brussel

DO. 17.11
Ie-net prijzen
ie-net
tba

TBA
Alumniavond van 
de Architectuur en 
Bouwkunde
MeMC/ARCH/BrEA
VUB, Etterbeek

VR. 18.11
St Vé
VUB
Brussel

DI. 29.11
Symposium “3D 
Print your future”
BrEA
VUB, Etterbeek

VR. 02.12
Journée de l’ingénieur
BrEA/EPBA 
Brussel

DO. 08.12
Vrijzinnig Zangfeest
OSB
VUB, Etterbeek

TBA
Kaas en Wijn avond
[+ KerstTD]
BrEA/BioTecho/PK
VUB, Etterbeek

TBA
Nieuwjaarsreceptie
OSB/BrEA
OSB/BrEA
VUB, Etterbeek

TBA
Nieuwjaarsreceptie
ie-net Brabant / BrEA
ie-net Brabant / BrEA
tba

TBA
Nieuwjaarsreceptie
PK/BrEA
PK/BrEA
VUB, Etterbeek
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HOEKJE VAN DE DECAAN FIrW

BRUFACE 
PROGRAMMA 
ZEER POSITIEF 
ONTHAALD

HOEKJE VAN DE RECTOR

BESTE VRIENDEN VAN DE 
INGENIEURSFACULTEIT,

Een nieuw academiejaar, een nieuwe decaan 
om de fakkel van de vorige over te nemen. 

Onder het decanaat van collega Hubin zijn 
de voorbije jaren een aantal belangrijke 
projecten opgestart. Het BRUFACE programma 
loopt ondertussen een aantal jaren. Recent 
zijn er binnen de faculteit nog belangrijke 
verbeteringen aangebracht onder andere 
aangaande diplomering, rekrutering en 
inschrijvingsprocedures voor internationale 
studenten. De recente visitatie door de 
Commission des Titres d ’Ingénieur heeft het 
BRUFACE programma zeer positief onthaald. Die 
belangrijke verwezenlijkingen moeten verder 
geconsolideerd worden.

De inbedding van de opleiding industriële 
wetenschappen in onze faculteit is zo mogelijk 
een nog belangrijker project. Hier moet nog 
een cruciale stap gezet worden: de verhuis van 
campus Kaai naar Oefenplein na de voltooiing 
van de geplande en lopende bouwprojecten. Ik 
hoop en verwacht dat die fysieke verhuis van 
de opleiding IW zal gerealiseerd worden tijdens 
het komende decanaat. Op die manier kunnen 
samenwerkingen nog intensiever en sterker 
worden.

Een volgende stap wordt de integratie van de 
opleiding industriële wetenschappen in het 
BRUFACE programma. Binnen dat dossier zijn er 
obstakels die wij niet of slechts gedeeltelijk in 
eigen hand hebben: de Franstalige tegenhanger 
is (nog) niet geïntegreerd in de universiteit, 

BESTE INGENIEURS VAN DE VUB,

Het is de eerste keer dat ik op deze bijzondere 
plek mag staan. En net als mijn voorganger Paul 
De Knop hecht ik enorm veel belang aan goede 
banden met onze alumni en in het bijzonder met 
onze afgestudeerde ingenieurs.
Zoals u misschien al gehoord hebt, hecht ik 
ook veel belang aan onze band met Brussel. 
Voor mij moet Brussel een urban lab zijn voor 
onze studenten, een plaats waar ze hun kennis 
meteen aan de werkelijkheid kunnen toetsen. En 
dat geldt beslist voor onze ingenieurs. Nergens 
anders in het land is de nood aan ingenieuze 
oplossingen groter dan in de hoofdstad. 

Onze studenten, onze onderzoeksteams en 
onze afgestudeerden vinden in Brussel elke 
dag nieuwe uitdagingen. Voorbeelden genoeg. 
Windenergie opwekken door windmolens op 
hoge gebouwen te zetten? VUB-ingenieurs 
hebben het onderzocht en kwamen tot de 
conclusie dat er op torens evenveel wind is als 
aan zee. En dat windenergie opwekken in de 
hoofdstad al na zeven jaar rendabel is. Nu nog de 
daad bij het woord voegen. 

En neem een andere heikele kwestie: de 
mobiliteit. Van de kwaliteit van de Brusselse 
tunnels – en de dramatische sluiting ervan 
– tot het vergroenen van de verkeersstroom: 

Decaan Stefaan Caenepeel samen met oud-decaan Annick Hubin. 

©Christophe Empens

maar heeft - in tegenstelling tot onze eigen opleiding 
- haar studieduur reeds kunnen verlengen tot vijf 
jaar. Hierdoor kan er op dit ogenblik op de realisatie 
hiervan geen datum gekleefd worden, maar nieuwe 
ontwikkelingen en eventuele opportuniteiten die 
deze met zich meebrengen zullen nauwlettend 
opgevolgd worden. Dat alles zal de faculteit er niet 
van weerhouden de opleiding IW op zo kort mogelijke 
termijn ook in het Engels aan te bieden. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is het 
studierendement van de studenten, in de eerste 
plaats van de studenten in het eerste bachelorjaar. Dit 
debat zal verder gevoerd worden, en ik voorzie dat er 
mogelijk beslissingen zullen moeten genomen worden 
die enige moed vereisen.
Een dossier dat hiermee samenhangt, is dat van de 
ijkingstoets. Aanvankelijk waren velen onder ons 
maar koele minnaars van dat project en daar waren 
ook goede redenen voor. Het dossier is momenteel in 
handen van de minister van onderwijs, en er is een 
duidelijke evolutie naar een gestroomlijnd aanbod van 
ijkingstoetsen, die op instellingsneutrale wijze wordt 
georganiseerd voor en door de bèta-opleidingen van 
alle Vlaamse universiteiten. Wij zijn er destijds als 
enige faculteit van de VUB mee ingestapt, wat nu als 
duidelijk voordeel met zich meebrengt dat er expertise 
aan de VUB aanwezig is, wat niet alleen voor ons, 
maar ook voor andere faculteiten nuttig is.

Beste ingenieursvrienden,  ik koester een mooie en 
beloftevolle ‘erfenis’.  Ik hoop op uw inzet als collega’s 
en alumni  om die ambitie samen waar te maken. 

Tot gauw,

Prof. dr. S. Caenepeel
decaan IR

ingenieurs zullen met oplossingen moeten 
komen. En dat doen ze nu al, zoals  
onderzoeksgroep MOBI met haar wereldexpertise 
inzake elektrische voertuigen. 
 
MOBI is overigens een interdisciplinaire 
onderzoeksgroep en de samenwerking tussen 
verschillende disciplines is een van mijn andere 
stokpaardjes.  Ook mijn eigen onderzoeksgroep 
SMIT-iMinds zit al lang samen in bad met 
de ingenieurs. En ook hier komt Brussel als 
een superinteressant onderzoeksterrein te 
voorschijn.  We moeten met onze expertise 
inzake informatie- en communicatietechnologie 
Brussel helpen omvormen tot een  eigentijdse 
smart city  en er tegelijk kritisch over waken dat 
de technologie ten dienste staat van de inwoners 
en geen Big Brother-proporties aanneemt. Maar 
ik weet dat voor VUB-ingenieurs de mens altijd op 
de eerste plaats komt.

Caroline Pauwels
Rector

BRUSSEL,EEN URBAN 
LAB VOOR ONZE 
STUDENTEN
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Time 
Tuesday 29 November 2016 
18h00: opening doors 
18h30: Start of first keynote 
20h30: Moderated debate 
21h: Reception 
 
Venue  
Aula Qc, Vrije Universiteit 
Brussel, Campus Etterbeek 
 
Language  
Presentations & debate in 
English 
 
Organisation 
Symposium organised by BrEA, 
Brussels Engeneering alumni 
from Vrije Universiteit Brussel 
 
€ 10 entrance fee 
Free entrance for VUB students, 
VIrBr/IE-net members and VUB 
alumni 
 
Registration mandatory 
events@brea.be 
 
More details 
www.brea.be 
 

Keynote Speakers 
 

Dr. Ir. Wouter Brissinck, 
Sonova 

3D Printing Technology for 
Improved Hearing 

 
Mathieu Cornelis, Materialise 

Sweet Spots for 3D Printing 
 

Ir. Bjorn Louis, Altran  
Challenges for metal additive 

manufacturing 
 

Followed by interactive 
debate moderated by  

Ir. Arch. Lieven Standaert  
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3D PRINT YOUR FUTURE 
SYMPOSIUM 

Sinds 2013 nemen ingenieursstudies 
opnieuw toe in populariteit, en 
ook aan de VUB is niemand de 
toename van studentenaantallen 
aan de faculteit IR ontgaan. 
Innovatieve ideeën en technologie 
zoals drones, bitcoin, elektrische 
auto’s of duurzame energie komen 
steeds vaker aan bod in de Vlaamse 
mainstream media en motiveren 
jongeren om voor ingenieur te 
gaan studeren. Vooral industriële 

ZO. 2 OKTOBER 2016
De VUB loopt opnieuw de Brussels Marathon, 
dat is stilaan een mooie traditie. Al voor de 7de 
keer vinden studenten, alumni, personeelsleden 
en sympathisanten elkaar op deze unieke 
loopmanifestatie. 

Loop mee met het VUB-team en steun innovatief 
onderzoek. Ook als je zelf niet kan meelopen, kan je 
door je steun schitteren en het verschil maken! Neem 
massaal deel aan één van de 3 loopafstanden (42km, 
21km & 5km) van deze unieke stadsloop! Kom met je 
medestudenten, je vrienden, je familie. Ook je kids 
kunnen dit jaar opnieuw meelopen (1km). 

SCHRIJF JE SNEL IN EN VERLEEN JE STEUN.

Meer info vind je terug op www.vub.ac.be/
events/2016/brussels-marathon-half-marathon-mini-
marathon-2016.

BRUSSELS MARATHON 
& HALF MARATHON

The International Symposium on 
ElectroChemical Machining Technology 
INSECT celebrates its 12th anniversary 
this year. The 2016 edition will be held in 
Mechelen, Belgium.

Since the first conference in 2004, INSECT 
has become a successful symposium for a 
well-chosen topic in electrochemistry – ECM 
technology. This international symposium 
provides a unique forum to exchange ideas 
and to discuss and share experiences among 
researchers and engineers involved in ECM 
technology. In addition to fundamental 
investigations of the electrode/electrolyte 
interface and applied material science, 
the spectrum is extended to cover a wider 
variety of ECM topics. Modelling and 
technical aspects like quality, efficiency, and 
equipment development are also the focus of 
the upcoming conference.

More information can be found on 
www.vub.ac.be/events/2016/insect-2016.

DO. 17 NOVEMBER 2016

INSECT 2016

DE FACULTEIT 
INFORMEERT

VACATURE
Versterk jij het INDI-team?

wetenschappen blijken in de lift 
te zitten, met een verdubbeling 
van studentenaantallen in de 
afstudeerrichtingen Elektronica en 
Mechatronica in de laatste 3 jaren. 
Deze groei opvangen is voor de 
faculteit een hele uitdaging, en de 
vakgroep industriële wetenschappen 
(INDI) is dan ook systematisch op 
zoek naar versterking voor het 
onderwijzend personeel. Voor een 
opleiding industriële wetenschappen 

Jan Lemeire
jan.lemeire@etro.vub.ac.be

An Braeken
abraeken@vub.ac.be
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3D PRINT YOUR FUTURE 
SYMPOSIUM 

is voorafgaande ervaring in de 
industrie een duidelijke meerwaarde, 
maar geen must. Ook voor pas 
afgestudeerde alumni zonder 
industriële ervaring is er plaats als 
onderzoeker met onderwijsopdracht. 
Een volledig overzicht van de 
openstaande vacatures is actueel te 
vinden op de VUB-website: http://
vub.talentfinder.be/nl/vacatures/g/
academisch-personeel/e/faculteit-
ingenieurswetenschappen/index.aspx
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DE HERALDIEK
U zal het misschien gemerkt hebben maar de V.Ir.br. is 

ondertussen van naam veranderd en heeft een zoektocht 
gelanceerd naar een nieuw logo. Dat ook de VUB een 
nieuwe huisstijl krijgt, is al langer bekend.Tijdens de 

talloze discussies die hieromtrent werden gevoerd, is mij 
echter iets opgevallen. Het verhaal achter het logo en de 

kleuren van de VUB is slechts bij weinigen bekend.

Het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden, het hedendaagse België, 
kende sinds 1817 drie rijksuniversiteiten gelegen 
te Luik, Gent en Leuven. Na de oprichting van 
België besloot de Raad van Bisschoppen om een 
universiteit op te richten die onafhankelijk zou 
zijn van Staat en waar alleen de zuiver katholieke 
leer zou heersen. De Katholieke Universiteit 
van Mechelen werd in 1834 een feit. Het is deze 
universiteit die later de plaats zou innemen van 
de Rijksuniversiteit Leuven als de Katholieke 
Universiteit Leuven.

Het is onmogelijk om een verhaal 
over heraldiek te vertellen zonder 

de ontstaansgeschiedenis van onze 
zusteruniversiteit mee te geven.

De spreuk 
en het vrij 
onderzoek

VAN DE VUB

Br
us

se
ls

e 
ad

vo
ca

at

Pierre-Théodore
Verhaeghen

De stichting van deze hogeschool 
verontrustte de liberale opinie 

en meer bepaald de loge Les 
Amis Philanthropes, waarvan de 

Brusselse advocaat Theodore 
Verhaegen de leiding had. Als 

reactie op het katholieke initiatief 
werd op 20 november 1834 de 

Université Libre de Belgique 
opgericht, later omgezet naar 

Iniversité Libre de Bruxelles. Deze  
universiteit zou onafhankelijk 

zijn van Staat en Kerk en er zou 
academische vrijheid heersen.

De locatie van de ULB vanaf 1842, het Palais Granvelle.

Deze academische vrijheid was zeer belangrijk. 
Bij de openingsceremonie op 20 november 
1834,  een dag die we nog steeds vieren als 
St-Vé, beschreef één van de andere belangrijke 
personen bij de oprichting van de ULB, Auguste 
Baron, de geest waarvoor de universiteit moest 
staan:

« Nous jurons d’inspirer à nos élèves, quel que 
soit l’objet de notre enseignement, l’amour 
pratique des hommes qui sont frères, sans 
distinction de caste, d’opinion, de nation ; 
nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs 
pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur 
et à l’amélioration de leurs concitoyens et de 
l’humanité...»

De spreuk “scientia vincere tenebras” (door 
wetenschap de duisternis overwinnen) in 
het schild van de VUB verwijst naar deze 
academische vrijheid.

Het zou nog tot 1909 duren eer de ULB het 
Vrije Denken en de principes van Pointcarré 
kon omarmen. Poincarré werd nu eenmaal pas 
geboren in 1854, twintig jaar na de oprichting 
van de universiteit.

Van waar kwam dat 
Oranje-Blanje-Bleu?
En “scientia vincire 
tenebras”?

Indien het antwoord positief 
is kan u deze rubriek steeds 
overslaan en anders kan 
een kleine opfrissingsbeurt 
geen kwaad.

Ontstaans-
geschiedenis
van de ULB

Weet
u het  ?
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• De samengeslagen handen geven 
het Eedverbond der Edelen weer. 
Het Eedverbond der Edelen was 
een verbond van de lagere adel, 
voornamelijk uit de Zuidelijke 
Nederlanden, dat de opheffing vroeg 
van de Inquisitie en de verzachting 
van de vervolgingen van de 
protestanten met maatregelen tegen 
de ketters.

De heraldiek
Het logo van de ULB bevatte in eerste 
instantie een afbeelding van Sint 
Michiel, later vervangen door de 
gekruiste fakkels, dus waar komt al die 
geuzensymboliek in het vroegere logo 
van de VUB dan vandaan?

De bedeltas, de samengeslagen 
handen en het oranje-wit-blauwe schild 

(de kleuren van de prinselijke vlag van 
Oranje) verwijzen naar de strijd van de 

protestantse Geuzen en de Prins van 
Oranje tegen de Spaanse overheersing 

en de inquisitie in de 16de eeuw.

• De oranje-wit-blauwe waren de kleuren 
die de geuzen gebruikten in hun strijd 
tegen de Spanjaarden. Het oranje 
vertegenwoordigde de Prins van Oranje 
terwijl het wit en blauw de kleuren van 
het hofuniform van de Prins waren.  

Symbool der geuzen

•De bedelzak duidt de 
geuzen zelf aan. 

Het woord geus is afgeleid van 
het Franse gueux. Dat woord 
betekent armoedzaaier of 
schooier, maar het kreeg een 
positieve betekenis voor al wie 
in die tijden niet Spaansgezind 
was. De oorsprong van de 
benaming ‘geus’ ligt bij 
een uitspraak van Karel van 
Berlaymont: N’ayez pas peur, 
Madame, ce ne sont que des 
gueux (vertaling: Wees niet 
bang, mevrouw, het zijn slechts 
bedelaars). Hij wilde daarmee 
aan de landvoogdes Margaretha 
van Parma duidelijk maken dat 
zij zich niet hoefde in te laten 
met de in het Eedverbond der 
Edelen verenigde aristocratie, 
die onder leiding van Hendrik 

van Brederode haar op 5 april 1566 een 
smeekschrift aanbood. De tegenstanders van 
de Spanjaarden, in het begin voornamelijk 
calvinisten, namen het scheldwoord over en 
veranderden het daarmee van een pejoratieve 
in een positieve benaming. Nog altijd wordt 
de term geuzennaam op die manier gebruikt. 
Zie ook Geuzenpenning (prijs) en voor de 
uitvoering van vroege geuzenpenningen 
Geuzen- en aanverwante penningen.

In het 19e eeuwse België wordt in vrijzinnige 
middens de Nederlandse Opstand een 
symbool van de vrijdenkers tegen de 
katholieken. Diverse ULB-professoren 
geschiedenis wakkeren deze beeldvorming 
aan. De Vlaamse studenten grijpen voor 
hun studentenverenigingen terug naar de 
geuzensymbolen. Deze omarming van een 
“glorieus verleden” paste volledig in de 
romantische tijdsgeest van de 19e eeuw. 
Kijk maar naar de verschillende neogotische 
gebouwen uit deze tijd of de roman “De Leeuw 
van Vlaanderen” door Hendrik Conscience om 
de Vlaamse identiteit uit te drukken.

Toen de splitsing in een Nederlandstalige 
universiteit (VUB) en een Franstalige 
universiteit (ULB) in 1970 werd bekrachtigd, 
besloot de Raad van Bestuur van de VUB dat 
het kenteken of zegel van de Vrije Universiteit 
Brussel voortaan zal bestaan uit een schild 
met de traditionele kleuren van de Vlaamse 
vrijzinnigheid (het oranje-blanje-bleu van de 
Prinsenvlag der Geuzen) en daarop de bedelzak 
met de verbonden handen van het Eedverbond 
der Edelen.
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Een nieuwe naam, daar hoort ook een 
nieuw logo en een nieuwe huisstijl 
bij. Om de leden zoveel mogelijk 
te betrekken bij dit proces, werd 
een wedstrijd uitgestreken voor het 
nieuwe logo. We kregen maar liefst 
53 kwaliteitsvolle voorstellen binnen. 
Na een stemming en een vergadering 
werd de inzending van Alexis Boileau 
verkozen tot ons nieuwe logo. 
Uiteraard hing hier een prijs van 250 
euro aan vast. Ook Jolien De Munck en 
Ayla Debraekeleer sleepten met hun 
inzending elke 100 euro in de wacht. 
Proficiat aan de winnaars, en dank aan 
alle deelnemers !

Naast het nieuwe logo, werd zoals 
(jullie al gemerkt hebben) ook onze 
BrEA Mail in een nieuw jasje gestoken. 
Ook de website zal volgen. 

Wedstrijd 
uitschrijven

1.

53 voorstellen
10 kandidaten

2.

6.

Stemming
RvB

3.

Logo en
huisstijl

Plaats 1, 2 & 3 
winnen prijs!

4.

Herwerking
door GaGa

5.

1991 is alweer 25 jaar geleden. 
En dat willen we samen vieren! 
Zet het alvast in jullie agenda.

Vilvoordsesteenweg 1 - 1020 Brussel

Inschrijven: via mailtje met bevestiging keuze menu 
naar eline.jansegers@gmail.com of kristel.vanden.
dries@skynet.be en betalen van 50€/pers op 
rekeningnummer BE66 0630 4826 8043

*We: Tania, Line, Sammy, Joeri, Gert, 
Pascal, Serge en Kristel

Voorgerecht: Noordzee vissoep 
of Consommé met Ravioli van 
ossenstaart en foie gras
Hoofdschotel: Varkenshaasje op lage 
temperatuur gegaard met groentjes 
of Risotto met schartong en witbier
Dessert: suikertaart met vanille ijs of 
geconfijte peer met chocolade
Inclusief aperitief; halve fles wijn, 
waters en koffie

25 JAAR LATER
Zaterdag
15.10.2016 
18:00

MENU

PROMOTIE

1991

We* hopen jullie massaal te mogen 
begroeten in het BRYC (Brussels 
Yachting Club) voor een gezellig diner.

Een nieuwe 
stijl voor BrEA

1. Alexis Boileau
2. Jolien De Munck
3. Ayla Debraekeleer
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VUB werf
In de VIrBr Mail, editie nr 2 / 2015, 
konden jullie reeds kennis maken met 
de plannen voor het nieuwbouwproject 
XY op de Etterbeek-campus. 
Ondertussen zijn de werken reeds 
goed gevorderd : een deel van de oude 
vertrouwde koten werd afgebroken en 
de ruwbouw van heel wat gebouwen 
staat er al grotendeels.  We zijn 
benieuwd naar het nieuwe gezicht van 
“onze” campus !

Meshouï
Onder een prachtig zonnetje genoten 
39 alumni en hun familie van een 
lekker lammetje of bbq. Ook de 
kleintjes vonden het een topper.
 

VOORBIJE 
ACTIVITEITEN

Eindejaars BBQ
Ook dit jaar was BrEA weer aanwezig 
op de EindejaarsBBQ’s van PK en WK. 
Door snoepgoed uit te delen leren 
de studenten hun alumnivereniging 
(beter) kennen. Dit jaar werd ook een 
prijs van 50 euro uitgereikt aan 1 van 
de laatstejaars.
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Immediate
June 2, 2016

THE FUTURE OF 
ACCESS TO SPACE

You might have heard about the recent race to 
space that is taking place with two key players 
Blue Origin and SpaceX, Jeff Bezos vs. Elon Musk. 
Both are aiming at the privatization of space 
exploration mo- tivated by reducing the cost to 
space access through re-usability. It is however 
only a facet of the research advancements 
for access to space and in this article I want 
to introduce another approach adopted by 
companies like Reaction Engines Ltd.

Let’s start by discussing the reason why this is 
becoming such a trendy topic with considerable 
media attention. The answer is quite simple. As Dan 
Berckenstock of Skybox Imaging states ”in space 
size drives cost”. You might wonder why it is so 
important to go to space. In today’s world dominated 
by technology we easily forget the role of orbiting 
satellites in our daily life, inter alia, telecommunica- 
tion, navigation (GPS) and observation (weather). 
Somehow these satellites have to be send in orbit 
and the current state- of-the-art is the use of rocket 
launchers. Other interests of space access include 
space exploration and space tourism.

The cost for a rocket is of the order of a hundred 
million dollars and they are expendable (only used 
once). This problem is what SpaceX and Blue Origin 
are trying to solve through the partial re-usability of 
rockets. According to Elon Musk if we figure out how 
to effectively re-use rockets we could reduce the cost 
of access to space by a factor of a hundred. SpaceX 
has been working on that by recovering the first stage 
of their Falcon 9 (Figure 1). On May the 27th they 
were able to retrieve the first stage for a third time 
on the ”Of Course I Still Love You droneship” in the 
Atlantic Ocean (Figure 2). Counting their successful 
landing on land last December this makes a total of 
four retrievals. The next step consists of launching a 
retrieved first stage back to space.

Rocket technology is one possible approach for access 
to space but their inefficiency remains problematic. 
Other alternative concepts such as the ramjet and 
supersonic ramjet (scramjet) engines have been 
introduced some decades ago. Like traditional 
turbojets they are classi- fied as air-breathing as they 
rely on the oxygen in the atmosphere to combust 
with the fuel. Figure 3 demonstrates their higher fuel 
efficiency (higher specific impulse) over rockets but 
they can’t be operated at low velocities or very high 
altitudes due to the lack of oxygen. To remedy this 
disadvantage we need to use what we call combined 
cycle propulsion (CCP) systems. As the name suggests 
in a CCP system different type of engines are combined 
and the operation mode can change from one to 
another. This is what e.g. Reaction Engines Ltd is 
trying to re- alize with their SABRE engine tailored for 
the Skylon space plane (see Figure 4). It operates at 
first as a turbojet, then from a certain speed the ramjet 
part plays a role followed by a rocket operation at 
higher altitudes. Such technology could enable access 
to space in an airliner-like way with full re-usability. 
This is also referred to as single-stage-to-orbit (SSTO). 
Reaction Engines’ ambition is to demonstrate a 
working SABRE engine within the coming decade. 
Upon realization the Skylon would be the first 
space plane since the demise of the expensive and 
complicated Space Shuttle in 2011.

Some engineers are sceptical about the feasibility 
of SSTO and see two-stage- to-orbit (TSTO) or multi-
stage-to-orbit as a more viable alternative. This is what 
the Australians are working on with a rocket-scramjet-
rocket launch vehicle (SPARTAN). Who will win this 
space ac- cess race is yet to be seen, but either way, 
there are some interesting things coming in both 
rocket and space plane technology.

Figure 3:Fuel efficiencies of several engine 
types. source: C. Segal, The Scramjet 
Engine: Processes and Characteristics, 
2009.

Figure 4: The Skylon with the 
SABRE engine. source: http://www.
reactionengines.co.uk/

Figure 1: SpaceX’s Falcon 9 
rocket. source: http://www.
spacex.com/media

Figure 2: SpaceX’s Falcon 9 
first stage recovery. source: 
http://www.spacex.com/
media
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In het ontwerpatelier van 2de 
bachelor Erfgoed & Habitat 
begeleid door Ann Verdonck en 
Evi Corne leren de studenten 
omgaan met het hergebruik van 
waardevol erfgoed. Enerzijds 
wordt het thema reconversie - de 
omschakeling, de herstructurering 
en het hergebruik van bestaande 
gebouwen, structuren en terreinen 
– in detail onderzocht. Anderzijds 
ligt de uitdaging in het formuleren 
van oplossingen en kwalitatieve 
alternatieven voor collectief wonen 
binnen de mogelijkheden van het 
erfgoed. 

Het afgelopen academiejaar is 
een agrarische erfgoedsite in 
de dorpskern van het landelijke 
Rozebeke in de Zwalmstreek 
aangepakt. Het terrein met de 
gebouwen van een voormalige 
hoeve bevindt zich tegenover 
de beschermde Parochiekerk 
Onze-Lieve-Vrouw. De bakstenen 
dienstgebouwen langs de 
Boembekestraat zijn gesitueerd 
rondom een gekasseide 
binnenplaats met mestvaalt en 
dateren minstens uit de 18de eeuw. 
In deze dorpskern met overwegend 
residentiële bebouwing ontwerpen 
de studenten op de beschikbare 
site een co-housing project met 
integratie van de organisch 
gegroeide hoevegebouwen. 

Ontwerpvoorbeeld van 
Mathias Claes:

Eén van de inspiratie-
bronnen voor Mathias 
is de vervallen toestand 
van de site waarbij de 
natuur zijn plaats (terug) 
inneemt. De aandacht 
voor het herwaarderen 
van de historische 
voetweg die diagonaal 
over het terrein liep en 
de link met dorp zijn 
de dragers van het co-
housing concept. 

DORPSONTWIKKELING 
ROZEBEKE OP 
STUDENTENMAAT

Minister van Ruimtelijke Ordening Joke 
Schauvliege lanceerde in het Pajottenland 
een proefproject dat de verloedering 
van grote leegstaande hoeves moet 
stoppen. De mogelijkheden om leegstaand 
landbouwpatrimonium te herwaarderen en 
herbestemmen in de context van de landelijke 
gemeenten en de bestaande ruimte zo optimaal 
mogelijk in te zetten, worden op die manier 
zeer concreet. Bouwgronden worden immers 
duurder en schaars, de bevolking in stedelijke 
centra groeien aan. Het onderscheid tussen 
stad en platteland is in Vlaanderen al lang 
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vervaagd en landelijke dorpskernen lijken een 
gemakkelijke prooi om een aantal knelpunten 
schijnbaar op te lossen. Sloop en verkavelen 
van agrarische sites is hierbij schering en inslag. 
Daarom moeten we ons collectief de vraag 
stellen welke plaats de landelijk dorpskernen 
innemen in deze maatschappelijke omwenteling. 
Deze studentenoefening biedt een waardevol 
alternatief op de aanvankelijk geplande kaalslag 
van de beeldbepalende site. 

Het resultaat van deze oefening is op zondag 
28 augustus tentoongesteld in een unieke 
interbellum tentoonstellingswagen op het 
dorpsplein in Rozebeke. Dit initiatief is te danken 
aan de VZW Vrienden van de Zwalmse Dorpen die 
het studentenwerk van nabij opvolgden en van 
mening zijn dat ‘hier heel wat frisse ideeën te 
rapen zijn om bekende problematieken van onze 
Zwalmse dorpskernen aan te pakken’.

Professor dr. arch. Ann Verdonck
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Op woensdag 17 juni 2015 werden 27 Fellowship-
titels uitgereikt aan sterke figuren die in de wereld 
buiten de universiteit hun stempel hebben gedrukt. 
De 27 nieuwe Fellows zijn stuk voor stuk toppers die 
actief zijn in de industrie en het bedrijfsleven, in de 
wereld van politiek en beleid, bij toonaangevende 
organisaties en instellingen. Ze engageren zich om 
hun ervaring en kennis drie jaar lang met de VUB en 
haar faculteiten te delen. De 3 Engineering Fellows zijn 
Peter Grognard, Martine Tempels en Chris Wuytens. 
Ook alumni Els Ampe kreeg de titel van VUB Fellow. 
Ondertussen zijn op donderdag 16 juni 2016 nog 3 
nieuwe IR-Fellows verkozen: Marco Croon, Christ’l Joris 
en Ingrid Van de Voorde. We laten hen in de volgende 
edities van de VirBr Mail aan het woord. Chris Wuytens  
kreeg op 2 september in Zaventem Jacques Tiberghien 
over de vloer voor een goed gesprek. 

Wat doet de verkiezing als fellow met een mens?
De VUB heeft mij, tijdens mijn studies, veel 
bijgebracht. De uitnodiging fellow te worden 
heeft me enerzijds vereerd en anderzijds de 
gelegenheid gegeven iets terug te doen voor deze 
instelling. 

Hoe pak je dan je rol als fellow aan? 
Er zijn verschillende aspecten aan deze functie: 
Ten eerste zijn er netwerking opportuniteiten: 
door de andere fellows te leren kennen wordt het 
mogelijk elkanders inspanningen voor de VUB te 
verbreden en meer impact te geven. 

Anderzijds, via mijn eigen professionele ervaring 
en netwerken kan ik helpen  opleidingen ruimer 
en aantrekkelijker te maken door interessante 
onderwerpen en sprekers aan te brengen.

Ook voor het onderzoek kan ik partners en steun 
voor bepaalde projecten helpen vinden. Zo ben ik 
bv. betrokken bij een VUB spin-off, Zensor. 

Waarom ben je komen studeren aan de VUB? 
Ik heb mijn toelatingsexamen afgelegd in Gent, 
maar ik vond de kleinschaligheid en de warme, 
student-vriendelijke houding van de VUB veel 

Naam : Chris Wuytens
Promotie : 1981

Afstudeerrichting : 
- Bouwkunde
- Bijzondere Licentie 
Informatica, 1983.

Functie / Werkgever :
Managing Director at 
ACERTA Consult.

Vorige werkgevers : 
2004 tot 2014
SD Worx, Managing director 
of the division Consultancy 
and Competence.

1997 tot 2003
INTERFACE CONSULT, 
Managing partner.

1990 tot 1996
TC TEAM CONSULT, Partner 
in Strategic Management 
Consulting.

1986 tot 1990
KPMG Advisory, 
Consultancy Manager.

1984 tot 1986,
Olivetti, Product Manager, 
AT&T Unix line.

1981 tot 1983
IC Systems SI, Software 
Engineer. 

VUB FELLOWS : 
CHRIS WUYTENS

aantrekkelijker. Ik heb daar nooit spijt van 
gehad en, om de woorden van Herman Terryn te 
gebruiken, heb ik me steeds goed gevoeld in die 
warme chaotische nest.

Wat heeft de ingenieursfaculteit van de VUB jouw 
bijgebracht?
Ik heb er vooral leren onafhankelijk te denken 
volgens diverse, maar goed gestructureerde 
redeneringspatronen die me vaak hebben 
toegelaten een buikgevoel te onderbouwen of 
af te stoten. Dergelijke redeneringspatronen 
toepassen in volledig andere gebieden dan 
deze waarin ik ze zelf geleerd heb is de grote 
toegevoegde waarde van mijn ingenieurs 
opleiding, terwijl ik werkzaam ben in 
vakgebieden die wel vrij ver afliggen van mijn 
oorspronkelijke technische opleiding. 

Vandaag ben ik vaak betrokken bij de 
problematiek van “Human Resources”. 
Redeneringspatronen die ik als ingenieur geleerd 
heb leiden tot betere oplossingen dan wat men in 
klassieke HR boeken kan vinden. 

Wat is jou, na meer dan 30 jaar, bijgebleven over 
je studies?
Het eerste dat Lucien Van Hamme op het 
bord schreef heb ik nooit vergeten. Het was 
“REGELMATIG WERKEN”. De wijze waarop Roger 
Van Geen de mysteries van quantum mechanica 
verstaanbaar maakte door middel van smurfen 
blijft in mijn geest een hoogtepunt van de 
pedagogie. 

Dat een prof wel 30 jaar voorliep op sommige 
moderne leertechnieken en zich regelmatig liet 
vervangen door filmopnames van zijn onderwijs 
grondmechanica is me ook bijgebleven en ik ben 
nog altijd erkentelijk aan toenmalig assistent 
en nu prof. Marc Van Overmeire om bepaalde 
colleges die weinig studenten begrepen opnieuw 
uit te leggen in verstaanbare taal.

Hoe heb je jouw loopbaan uitgebouwd na je 
studies?
Ik ben begonnen in een IT bedrijf dat software 
maakte voor bouwbedrijven. Ik heb dan ook mijn 
werk gecombineerd met aanvullende studies in 
de informatica.

Daarna heb ik AT&T-Olivetti vervoegd in 
het kader van hun samenwerking voor de 
commercialisering van 3B Unix systemen.

Wanneer AT&T en Olivetti hun samenwerking 
gestopt hebben heb ik KPNG, een van de top 
consulting bedrijven vervoegd. Door de ervaring 
die ik daar heb opgedaan heb ik hogere functies 
kunnen bekleden in verschillende consultancy 
bedrijven zoals TC TEAM CONSULT, INTERFACE 
CONSULT, SDWorks en nu ACERTA, in een evolutie 
van consulting in informatiesystemen naar 
algemene consulting in bedrijfsmanagement.

Ken je BrEA (voorheen VIrBr)? Ben je er lid van? 
Ik heb er een tiental jaren lid van geweest, maar 
bij gebrek aan activiteiten die me rechtstreeks 
aantrokken heb ik dat lidmaatschap niet verder 
gezet.

Nu je terug nauwer betrokken bent bij de 
faculteit Ingenieurswetenschappen, zou je 
eventueel terug lid willen worden?
Ja, want een alumni vereniging is een ideale 
plaats om professionele netwerken op te 
bouwen, op voorwaarde dat er voldoende 
activiteiten zijn die netwerking bevorderen 
en dat er genoeg deelnemers zijn. De 
geruchten die ik hoor betreffende een nauwere 
samenwerking tussen ULB en VUB alumni van 
de ingenieursfaculteiten zou daar een forse 
verbetering kunnen meebrengen.

Weet je dat KVIV nu ie-net geworden is?
Nee, maar ik vermoed dat het iets te maken 
heeft met de integratie van de industriele 
wetenschappen in de universiteiten.

Vermits de opleidingen van Industrieel Ingenieur 
sinds 2013 “ingekanteld” zijn in de universiteiten 
werd het logisch ook de alumniverenigingen 
van burgerlijke en industriële ingenieurs te 
fusioneren. Ie-net is het resultaat van de fusie van 
KVIV en VIK, maar de uitwerking van deze fusie 
heeft heel wat energie en tijd gevergd, maar nu 
schijnt alles wel opnieuw vlot te verlopen. Terwijl 
vroeger lidmaatschap van KVIV en VIrBr volledig 
gekoppeld waren, kan je nu lidmaatschappen 
afzonderlijk kiezen, weliswaar met reductie voor 
combinatie.

Dat is inderdaad beter, reductie voor recent 
afgestudeerden is ook iets dat kan helpen bij het 
werven van nieuwe leden. In het begin van een 
loopbaan telt elke euro.

Hartelijk dank voor het interview.
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De onderzoeksgroep MOBI (Mobility, Logistics 
and Automotive Technology) verenigt 
onderzoekers uit de vakgroep  ETEC (Electric 
Engineering and Energy Technology) en BUTO 
(Business Technology and Operations), en is 
toonaangevend op het vlak van elektromobiliteit, 
milieuanalyses en socio-economische evaluaties 
van duurzame mobiliteit en logistiek. Het multi-
disciplinaire team van 70 experten onderzoekt de 
uitdagingen van de hedendaagse waardeketen 
van transport op technisch, economisch, 
beleids-, sociologisch en ecologisch vlak. 

Een groeiend aantal bedrijven en publieke 
administraties toont interesse in de jarenlange 
ervaring van MOBI, hetgeen resulteert in een 
groot aantal samenwerkingsakkoorden en 
onderzoekscontracten. Hierdoor heeft MOBI 
de mogelijkheid om antwoorden te bieden op 
de complexe vraagstukken die het groeiende 
milieubewustzijn inzake mobiliteit met zich 
meebrengen. Tussen 2010 en 2015 was MOBI 
actief in 20 Europese projecten, 44 projecten in 
samenwerking met de industrie, en 49 projecten 
gefinancierd door nationale organisaties (zoals 
IWT, Belspo, Innoviris, FWO, ...). 

ONDERZOEK 
IN DE KIJKER: 
MOBI

Op technisch vlak is MOBI een Europees leider 
wat betreft elektromobiliteit, dankzij de meer 
dan 40 jaar ervaring in elektrische, en hybride 
voertuigen. 

De belangrijkste activiteiten zijn onderzoek 
naar en het ontwikkelen en testen van 
batterijen en supercapacitors in MOBI’s Battery 
Innovation Centre, elektrische omvormers, 
voertuigaandrijfsystemen, inductieve- 
en conductieve oplaadinfrastructuur en 
standaardisatie van laadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen.

MOBI heeft geavanceerde computer 
simulatietechnieken ontwikkeld voor de 
design en controle van elektrische en hybride 
aandrijfsystemen.

MOBI heeft bovendien de leiding over het 
Virtueel departement “Power electronics and 
energy storage” van het nieuwe Flanders Make 
(het vroegere Flanders Drive en FMTC) waarbij 
“Clean energie-efficient motion systems” worden 
ontwikkeld.

MOBI biedt ook een unieke range-based LCA 
methodologie aan, waarbij milieu-analyses en 
eco-disgn van nieuwe voertuigaandrijvingen 
uitgevoerd worden. De aanpak verzekert 
een robuust eindresultaat en is uniek in de 
internationale LCA- gemeenschap.
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Fabian Runte’s job gives him the opportunity to combine
theory with practice. The knowledge he gained during his
studies is put to good use at Siemens, where he works 
on the worldwide stage with colleagues from around our
network, giving him valuable international experience.
Such as his role in developing integrated social network
platforms. This involved working with offices in different

countries and different time zones. At Siemens this kind of
international teamwork is the norm. 

Siemens is always looking for students who look for new
ways of doing things. Because to discover great answers,
you have to ask big questions. So, where can your curiosity
lead you? Dare to ask.

Where can I turn theory
into practice?
There can be no answers without people who ask questions. People like Fabian Runte.
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PERSONALIA
Op 9 maart mochten Claire Belkhou 
en Petrus Monteyne (promotie 2003) 
de kleine Emma verwelkomen in hun 
gezin. Proficiat!

Openbare verdedigingen 
tot het behalen van de 
academische graad 
van Doctor in de 
Ingenieurswetenschappen

Deze zomer werden er geen doctoraats-
verdedigingen afgewerkt in de faculteit 
IR.

Op 3 augustus werden Yannicke Gijbels 
en Pieter Minnebo (promotie 2013) de 
trotse ouders van Justine.

We hebben helaas ook triest nieuws: in 
augustus moesten we afscheid nemen 
van Yves Swalens (promotie 1976). We 
wensen zijn familie en vrienden veel 
sterkte.

Trouwfeest? Geboorte? 
Academische of andere onderscheiding?

Sterfgeval?

LAAT HET ONS WETEN OP 
redactie@virbr.be 

en wij maken het hier bekend.




