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

AUGUSTUS

ZA 25.08
Alpacaboerderij
OSB
Bocholt

SEPTEMBER

ZA 15.09
Brussels Airport 
OSB
Brussels Airport (Zaventem)

OKTOBER

ZA 13.10
Jeneverwandeling
OSB
Hasselt

VR 20.10
BrEA Galatea
VUB
VUB, Etterbeek

DO 25.10
BrEA Afterwork
VUB
VUB, ‘t Complex

VR 26.10
Hekserijwandeling
OSB
Brussel

NOVEMBER

ZO 11.11
Oestertasting
OSB
Oostende

MA 19.11 - VR 23.11
Week van de ingenieur
VUB
VUB, Etterbeek

MA 19.11
Bouwkunde & 
architecten alumni 
avond
VUB
VUB, Etterbeek

DI 20.11
St-Vé
Brussel 

BrEA Symposium
VUB
VUB, Etterbeek

BrEA Career 
Development Event: 
how to make an 
appealing CV 
VUB
VUB, Etterbeek

DECEMBER

VR 07.12
Dag van de ingenieur
ULB

DO 13.12
Kaas- en wijnavond
VUB
VUB, Etterbeek



JULI - AUG - SEPT  2018 5

VOORWOORD 
van de voorzitter 
De tijd gaat snel, hopelijk heeft u in de 
zomermaanden mogelijkheden om voldoende
te ontspannen en de batterijen weer op te 
laden.

Ook voor de vrijwilligers van onze vereniging 
is dit een iets rustigere periode: in juli en 
augustus nemen we even een pauze in de 
bestuursvergaderingen, alhoewel dit niet wil 
zeggen dat de vereniging helemaal stil ligt. 
We bereiden ons voor op het nieuwe 
academiejaar dat eind september start.

Dit wil zeggen dat we moeten nadenken over 
hoe we de pas afgestudeerde ingenieurs willen 
benaderen, hoe we laatstejaars willen laten 
kennis maken met onze vereniging en welke 
activiteiten we willen aanbieden.

Momenteel zijn er veel zaken die nog concreet 
vorm moeten krijgen, maar een aantal 
klassiekers komen terug! 

We proberen opnieuw een interessante versie 
van het symposium aan te bieden, treffen 
nu al voorbereidingen voor het galabal van 
2019 en proberen hiervoor ook de nodige 
sponsoring te verwerven zodat het voor de 
deelnemers betaalbaar blijft.

Ondanks de inzet van onze vrijwilligers zijn er 
zaken die in onze vereniging door gebrek aan 
mensen niet gebeuren. 

We hebben de laatste tijd veel problemen 
gekend om het magazine tijdig gepubliceerd 
en verstuurd te krijgen. Gelukkig is er 
versterking op dat vlak en hopen we 
vanaf deze editie de regelmaat te kunnen 
verzekeren. Ook bij de nieuwsbrieven hebben 
we recent veel problemen gehad, waarvoor 
onze excuses. De hele GDPR-problematiek 
maakt het er niet gemakkelijker op, maar 
ook hier werken we hard aan oplossingen. 
Gelukkig kan u via Facebook en LinkedIn 
nog wel op de hoogte blijven van de 
gebeurtenissen.

Tenslotte zou ik nog een oproep willen 
doen om ook zelf initiatief te nemen en 
bijvoorbeeld een reünie te organiseren. Zoals 
steeds willen we hierin bijstaan, zowel op
organisatorisch als financieel vlak! Het 
vraagt een beetje voorbereidend werk, maar 
de beloning van de sociale contacten is het 
dubbel en dik waard! Als voorzitter heb ik
hier met plezier het goede voorbeeld 
gegeven: eind mei hebben we met onze
promotie een reünie georganiseerd, tien jaar 
na afstuderen. Het is fantastisch om te
zien hoe iedereen evolueert, maar ergens 
toch nog dezelfde trekjes behoudt en hoe
oude vriendschappen de tand des tijds 
probleemloos weerstaan!

Laat gerust iets van je horen: info@brea.be

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA
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DE IJKINGSTOETS

H
O

EKJE VAN
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E D
ECAAN

 FIrW

Beste Vrienden en Sympathisanten,

Ik profiteer van dit inleidend woordje om jullie 
te informeren over een belangrijke nieuwe 
ontwikkeling: deelname aan de ijkingstoets 
is vanaf komend academiejaar verplicht voor 
studenten die zich willen inschrijven voor de 
opleidingen Burgerlijk Ingenieur en Burgerlijk 
Ingenieur-Architect.

De ouderen onder jullie zullen het zich nog heel 
goed herinneren: tot aan het begin van het al bij 
al nog jonge derde millennium, tot in 2003, kende 
Vlaanderen het toelatingsexamen Burgerlijk 
Ingenieur en Burgerlijk Ingenieur-Architect. Het 
was best een stevig examen dat bestond uit 
vijf deelproeven, die allemaal over wiskunde 
gingen. Slagen voor dit examen was een nodige 
voorwaarde om de studies Burgerlijk Ingenieur(-
Architect) te mogen aanvatten. Mocht het je 
interesseren: in een hoekje van mijn webpagina 
kan je nog oude vragen (en antwoorden) 
terugvinden van de proef algebra, waar ik zelf voor 
verantwoordelijk geweest ben. Gedurende lange 
tijd werden een aantal van deze proeven zelfs 
mondeling afgenomen (aan de VUB tenminste). 
Velen onder jullie hebben daar zeker nog levendige 
herinneringen aan, en kunnen er wellicht 
luisterrijke verhalen erover vertellen.

Aan dit heroische tijdperk kwam dus een einde 
in 2003, om de simpele reden dat het aantal 
inschrijvingen aan de drie universiteiten daalde, en 
omdat de maatschappij toen (en ook nu, en altijd 
al, en in de toekomst zeker ook) nood heeft aan 
een voldoende groot aantal hooggekwalificeerde 

ingenieurs, met een brede visie op technologie en 
maatschappij, en een diepgaande kennis van de 
wetenschap die aan die technologie ten grondslag 
ligt.

Is dit een juiste keuze geweest? Hier kan over 
gediscussieerd worden. Toelatingsproeven 
liggen van oudsher zeer gevoelig in ons land, 
en roepen steevast controverse op. De nood 
aan democratisering van het hoger onderwijs, 
met toegang voor iedereen, en de vraag om de 
slagingscijfers in het eerste jaar te verhogen, het 
zijn twee principes die soms orthogonaal op elkaar 
staan en daardoor spanningsvelden veroorzaken.

Toch werd het verdwijnen van het 
toelatingsexamen lang als een gemis ervaren. 
Er is nood aan oriënterende initiatieven, niet 
alleen voor ingenieursopleidingen trouwens, en 
het maatschappelijk debat hieromtrent is reeds 
geruime tijd aan de gang. Het is daarom dat 
er in 2013 een nieuw initiatief is gekomen, de 
ijkingstoets. Dit is een proef georganiseerd door 
de drie faculteiten ingenieurswetenschappen 
(VUB, UGent en KULeuven) die studenten in spe 
de gelegenheid biedt om zich te positioneren. 
Vanaf het komende academiejaar is er een 
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H
O

EKJE VAN
 D

E RECTO
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STEM in kinderschoenen 
Beste ingenieur 
van de VUB, 

Misschien 
droomde u als 
kind al van wat 
u later wilde 
worden. En 
is die droom 
uitgekomen. 

Ook vandaag hebben kinderen dromen en 
verwachtingen over wat ze later zullen doen, als ze 
groot zijn. Alleen kennen ze de enorme waaier aan 
mogelijkheden niet. Of denken ze dat bepaalde 
beroepen niet voor hen zijn weggelegd. Daarom 
hebben we op 8 mei de VUB Kinderuniversiteit 
gelanceerd. Meer dan honderd kinderen uit 
het vijfde en zesde leerjaar waren een dag lang 
universiteitsstudent. 

We willen zo vooral het pad naar hogere studies 
helpen effenen, en in het bijzonder naar STEM-
opleidingen (Science, Technology, Engineering 
& Mathematics). De Kinderuniversiteit kadert 
trouwens in het STEM-actieplan van de Vlaamse 
regering om kinderen op zeer vroege leeftijd in 
contact te brengen met wetenschap.  

We leggen hierbij de klemtoon op Brusselse 
kinderen omdat zij bij uitstek de VUB-studenten 
van morgen zijn. Maar de uitdaging is bij die groep 
wel groter. Brusselse kinderen maken immers 
meer kans om zonder diploma het secundair 

onderwijs te verlaten. Daarom wil de VUB een 
deel van haar toekomstige studenten al op jonge 
leeftijd ondersteunen en ze motiveren in hun 
onderwijstraject.  We geven hierbij voorrang aan 
Brusselse GOK-scholen.

Door met de Kinderuniversiteit actief in te spelen 
op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, 
proberen we ze enthousiast te maken voor 
wetenschap en technologie.  Maatschappelijk 
gezien is dit een noodzaak. Er is immers een grote 
vraag naar werknemers met een STEM-profiel. 
Het tekort staat in schril contrast met de enorme 
jeugdwerkloosheid in het Brussels Gewest. Door 
voor een STEM-richting te kiezen, zullen veel meer 
jongeren later werk vinden.

De Kinderuniversiteit moet dus snel 
een vaste waarde worden van onze 
Wetenschapscommunicatie. 

We zijn hiermee niet aan ons proefstuk toe. 
Eerder lanceerden we projecten als RoboCup 
Junior, Hoogvliegers, Technogrieten en Fablab 
Junior om kinderen warm te maken te maken voor 
wetenschap en technologie.   
Voor onze VUB-ingenieurs zou de aflossing van de 
wacht dus verzekerd moeten zijn. 

Ik wens u alvast een deugddoende en inspirerende 
vakantie. 

Caroline Pauwels
Rector

belangrijke nieuwe ontwikkeling: deelname 
aan de ijkingstoets is verplicht voor studenten 
die zich willen inschrijven voor de opleidingen 
burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-
architect. Een zeer belangrijk gegeven is dat de 
toets niet bindend is, in de zin dat studenten die 
wel deelnemen maar niet slagen, zich wel mogen 
inschrijven voor de opleiding. 

Ik ga hier niet alle modaliteiten uit de doeken 
doen, daarvoor verwijs ik naar de webpaginas 
ijkingstoets.be en vub.ac.be/ijkingstoets. Wel 
wil ik jullie oproepen om uw jongere vrienden 

en familieleden die geïnteresseerd zijn in een 
ingenieursopleiding mee te informeren, en aan te 
sporen om tijdig in te schrijven: Eerste sessie in 
juli: inschrijving van 1 maart 2018 tot en met 8 juni 
2018.  Tweede sessie in september: inschrijving 
van 16 juli tot en met 10 augustus 2018.

Met hartelijke groeten vanuit Gebouw K,

Prof. Stefaan Caenepeel
Decaan IR
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departementen te overtuigen hun problemen zelf 
op te lossen en hoe fantastisch hij was door tegen 
iedereen ‘neen’ te zeggen. Af en toe werd deze 
monoloog onderbroken door een guest star die 
zijn of haar project kwam voorstellen, maar ook 
hier was het motto: vooral luisteren naar de baas 
en hopen dat jouw voorstel overeenkwam met zijn 
visie of je kon je mooie slides herwerken en de 
week erop terugkomen. 

Van pure miserie en om de tijd te doden, had ik 
de taak op mij genomen om het verslag van deze 
topmeeting te maken. Dit als enige alternatief 
voor chocolaatjes eten en torentjes bouwen 
met voorverpakte suikerklontjes, wat na een 
tijd ook wel begon te vervelen. Elf langwerpige 
voorverpakte suikerklontjes op elkaar was dan 
ook de absolute bovengrens. Als we ook nog het 
ongeluk hadden dat deze meeting (die steevast 
begon om 9.00 uur) uitliep tot na de middag,  
volgde er ook nog de notoire verlepte koude 
schotel. Er was dan wel keuze tussen ‘vlees’, ‘vis’ 
of ‘mixed’, de schotels proefden altijd weer naar 
de plastieken cellofaan folie die over het bord 
gespannen werd. 

Deze meeting werd telkens afgesloten met een 

MUSHROOM MANAGEMENT
De off-site teambuildinging 

Na bijna twintig jaar professionele 
ervaring besloot ik dat het misschien 
wel eens tijd werd om wat pareltjes over 
‘management’ neer te pennen. Wij inge-
nieurs mogen dan misschien wel als 
nerds of sociaal gehandicapten bekeken 
worden door collega’s met een manage-
mentopleiding, zeer vaak was ik getuige 
van staaltjes managerieel geklungel, 
of is het manageriaal? Van het sollici-
tatiegesprek, over het assessment, het 
evaluatiegesprek, het motivatiegesprek 
tot de off-site team building. Het zijn 
allemaal ‘uit het leven gegrepen’ ervarin-
gen die ik met genoegen deel. Het spreekt 
natuurlijk voor zich dat elke mogelijke 
overeenkomst met bestaande personen 
louter toevallig is.

Daar zaten we dan, volledig murw en verveeld tijdens 
onze wekelijkse management team vergadering, ook wel 
MT genoemd. Zoals elke week: een urenlange monoloog 
van mijn manager over hoe zwaar de negotiaties over zijn 
bonus wel niet waren, hoe moeilijk het was om andere 
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team worden. Na een eindeloze parlé over te scheren 
hagen, strijd tegen de buxusrups en nuttige tips om 
gazonboorden uit te lijnen, stonden we allemaal even 
paf.

Kwestie van na deze openhartige onthulling de lat 
ineens een stuk hoger te leggen, ging ik als tweede. 
‘Hallo, ik ben Nico en ik schudde ooit de hand van Nelson 
Mandela’. Stilte alom. Game, set en match. Dat de 
anderen een hond hadden, hielden van zwemmen, in een 
kookgroep zaten of graag reisden; deed er ineens niet 
meer toe. De rook steeg langzaam op uit de oren van mijn 
manager.

De volgende opdracht was een oefening buiten in de tuin 
waar we samen een knoop dienden te ontrafelen in een 
dik touw dat alleen mocht vastgehouden worden door 
geblinddoekte collega’s die slechts aan één zijde van het 
touw mochten staan. Eén leider die niet geblinddoekt 
was, mocht richtlijnen geven. Gezien het niet echt handig 
was om met gladde lederen zolen in het hellende natte 
gras te gaan staan, was onze manager de facto leider. 

De rest van onze tweedaagse bleven we veilig binnen om 
te analyseren wat er allemaal verkeerd gelopen was en 
leuterden we de tijd vol tussen de maaltijden door. De 
week erop werd in onze management meeting de off-site 
samengevat als: oninteressant tijdverlies maar wel lekker 
eten.

Recent werd er bij mijn nieuwe werkgever eveneens 
een tweedaagse off-site georganiseerd. Managers van 
verschillende landen en business lines konden elkaar 
ontmoeten binnen een uitzonderlijk kader in Geldenaken. 
In kleine groep zouden we aan twee zaken werken: de 
silo’s tussen de verschillende afdelingen wegwerken 
en de samenwerking tussen teams bevorderen. Van 
in het begin werd verzekerd dat wat er besproken en 
gedeeld zou worden, binnen de groep zou blijven en er 
van hiërarchie binnen de groep geen sprake zou zijn. 
Gedurende twee dagen werden er managementstijlen 
besproken, ervaringen gewisseld en win-win analyses 
gemaakt. Allemaal in verschillende settings. Gezien 
ik redelijk nieuw was binnen het bedrijf, leerde ik snel 
personen uit verschillende landen kennen. Sindsdien 
heb ik contactpersonen binnen alle afdelingen, spreken 
we met deze groep af en toe af om ’s middags samen 
te lunchen en refereren we nog vaak naar situaties of 
gesprekken van tijdens deze off-site.

Meer nog, terwijl ik dit artikel schrijf, verheug ik me 
reeds op de volgende bijeenkomst van onze groep die 
binnenkort opnieuw samen zal komen. Toeval wil dat de 
bijeenkomst de volgende keer in Sint Martens Latem zal 
zijn...

Nico  Bécu

tour de table, waarbij ieder zijn of haar ‘hete hangijzers’ 
met de groep mocht delen. Voor sommigen was dit, na 
enkele uren geforceerd zwijgen en luisteren, hét moment 
bij uitstek om te bewijzen hoe fantastisch ook zij wel niet 
waren. De meest idiote bagatellen werden uitvergroot tot 
wereldproblemen waarbij de Gaza-problematiek in het 
niets verdween en waarbij op z’n ‘Trumps’ de oplossing 
door het orakel geleverd werd. Eigenlijk had ik al een 
hele tijd eerder deze bende moeten verlaten. 

Maar het kon nog erger, zo bleek. Mijn manager was die 
dag nog één ding ‘bijna vergeten’ zeggen... 
HR had besloten ons op residentiële off-site teambuilding 
naar Sint Martens Latem te sturen. Dat we niet moesten 
panikeren omdat het maar twee dagen duurde en het 
eten er lekker zou zijn, voegde hij er achteraf nog  aan 
toe.

Ik probeerde het me in te beelden: twee volledige 
dagen, 48 uur samen met collega’s én mijn manager. 
Nog snel probeerde ik een excuus te verzinnen door in 
paniek mijn agenda te consulteren, maar tevergeefs, 
het was mandatory. Geen ontkomen aan dus. Op de 
officiële uitnodiging, die we enkele dagen later per mail 
ontvingen, stond de dresscode beschreven als casual. 
Meteen moest ik denken aan die aflevering van ‘In de 
gloria’ waarbij een werknemer door zijn nieuwe baas 
werd uitgenodigd om te gaan squashen. Hij moest ook 
casual zijn en was dus genoodzaakt om een nieuwe 
outfit aan te schaffen. Het kleine lachje waarvoor deze 
herinnering zorgde, verdween toen ik besefte dat ik zelf 
in een aflevering van ‘In de gloria’ verzeild geraakt was.
En dan moest het ergste nog komen…

Daar stonden we dan met ons valiesje 
in de lobby van wat vroeger een ideale 
trouwlocatie was. Alle collega’s hadden 
voor de gelegenheid een iets relaxere 
outfit gekozen - lees: jeans en geen das 
- behalve mijn manager, die had gewoon 
zijn pak en das aan. Tja, Trump ziet er ook 
steeds hetzelfde uit op tv.
Na het inchecken en de klassieke 
opgewerkte diepvries koffiekoek met 
rozijnen, werden we naar een muf lokaal 
gebracht. Daar stonden twee overdreven 
energieke trainers ons op te wachten die 
als intro vroegen ons kort voor te stellen. 
Jezelf voorstellen aan je collega’s lijkt 
misschien overbodig, ware het niet dat 

we daarbij iets over onszelf moesten vertellen waarvan 
we zeker wisten dat niemand van de collega’s het wist. 
Mijn manager beet de spits af met: ‘Hallo, ik ben Donald 
en ik hou ervan in de tuin te werken’. De trend was gezet 
voor de komende dagen. Op basis hier van zouden we 
elkaar wel écht een stuk beter leren kennen en een hecht 

“Hallo. Ik 
ben Nico 

en schudde 
ooit de hand 
van Nelson 
Mandela.”
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Op 12 mei verwelkomden we twintig deelnemers 
voor een golfinitiatie bij Millennium Golf te 
Paal/Beringen, de thuisclub van Belgisch 
nummer één in het golf: Thomas Pieters. Hoewel 
de weersvoorspellingen niet al te gunstig waren, 
waren de weergoden ons toch gunstig gezind 
en konden we genieten van een prachtige en 
zonnige dag in een mooie omgeving.

Na een welkomstdrankje werd de groep 
verdeeld in twee. Beide groepen kregen een 
uitleg over de putting techniek (de meest 
gebruikte slag in een golfpartij) en de golfswing. 
Daarna was het tijd voor actie en konden de 
deelnemers oefenen. Aansluitend werd een 
wedstrijdje gehouden op de compact course. 

GOLFINITIATIE

Als afsluiter kwamen we allen samen voor de 
negentiende hole (terras) waar een welverdiend 
drankje ons opwachtte. Alle deelnemers waren 
enthousiast over het initiatief en moesten 
vaststellen dat golf toch technischer is dan het op 
het eerste zicht lijkt!



siemens.be/careers

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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SYMPOSIUM ON AI

Our yearly symposium held on November 22nd 
about Artificial intelligence was a tremendous 
success! As BrEA we want to thank the technical 
presenters for their clear and to the point content. 
Moderator Ann Dooms seamlessly managed the 
presentations and debate afterwards. 

A link to the presentations can be found on our 
website at http://brea.be/symposium2017 
(don’t forget to refer to the original source when 
making use of this material!). The presentations 
were recorded and the video is available on our 
website as well. 

We want to thank the 125 participants for their 
interest and we received very positive feedback 
during the network reception afterwards.
We keep you posted for the symposium of 2018!
See you next year!
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Op reis door Australië en Nieuw zeeland. De 
andere kant van de wereld verkennen. Hoe begin 
je daar aan? Wat bezoek je en wat niet? Probeer 
je zoveel mogelijk te zien of zoveel mogelijk te 
genieten? Gezien het onze huwelijksreis was, 
kozen wij voor een combinatie van beide met een 
cruise. 

Met de Celebrity Solstice - die 24 knopen kan 
halen, 37 meter breed en 315 m lang is - hadden 
we het aangenaam vooruitzicht om één van de 
lastigste zeeën (de Tasmaanse) over te steken. 
De cruise bracht ons van Perth, de hoofdstad 
van West-Australië met Cottlesloe Island en zijn 
altijd gelukkige quokka’s, naar Adelaide, waar 
wijnproeven een must is. Daarna ging het via 
Melbourne richting Nieuw-Zeeland. 

Met 2800 passagiers en dagen op zee kan er 
altijd iets misgaan. Twaalf uur na vertrek vanuit 
Melbourne moest het schip omkeer maken voor 
een medische noodsituatie. Hierdoor moest ook 
de route aangepast worden en hebben we helaas 
de Sounds niet kunnen doen. Gelukkig ging de 
rest van de reis zonder veel medische incidenten 
gepaard.

Nieuw-Zeeland: te begrijpen waarom het zo 
goed dienst doet als filmset. De landschappen 
zijn adembenemend en de stadjes pittoresk. In 
Dunedin en Akarao hebben we dan ook de natuur 
opgezocht. Naast enkele stevige wandelingen, 
hebben we gekajakt in een fjord op zoek naar de 

royal albatros en fur seals en gezwommen tussen 
de kleinste dolfijnen (Hectors dolphin) ter wereld. 

In Wellington is de invloed van de filmindustrie 
dan weer het sterkst voelbaar. Vooral te merken 
aan de Weta workshops, bekend dankzij het 
grote succes van de ‘Lord Of The Rings’ films. 
Maar Wellington heeft ook een aandeel gehad 
in films zoals King Kong, Avatar, Narnia en vele 
andere. Het bekende Maori museum ‘Te Papa’, 
dat ons terecht was aangeraden door onze BrEA 
bestuursleden en -vrienden: Ruben & Paulien, was 
werkelijk fenomenaal. Het is een museum waar je 
met één dag lang niet genoeg tijd hebt om alles 
op te nemen. Daarna was Picton nog aan de beurt 
en de lokale economie, met een chocoladefabriek 
(goed, maar toch niet zo goed als in België), een 
schaapherder en een wijnboer. 

Voor we naar onze laatste stop Sidney vaarden, 
moesten we eerst weer enkele dagen op zee. 
Daar wisselden de activiteiten en shows zich af 
met een blik achter de schermen van de keukens, 
opslagruimtes, wasserij, afvalverwerkingsectie, 
de brug en machinecontrolekamer. In Sydney 
bezochten we het Opera House en de Harbour 
Bridge, maar ook het bekende Bondi Beach en de 
Taronga Zoo. Na een stevige vlucht terug, was het 
aangenaam om terug in ons Belgenlandje te zijn en 
te genieten van een goed pak friet met stoofvlees.

Dieter Van Isterdael, Promotie 2013

DOORHEEN DE TASMAANSE ZEE
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Op 21 februari was het tijd voor hét belangrijkste 
event van het jaar. Niet de start van het WK 
voetbal, maar wel de enige echte IR Jobfair! 
Met maar liefst 52 deelnemende bedrijven en 232 
ingestuurde CV’s kunnen we gerust spreken van 
een schot in de roos.

Nadat de studenten geboeid naar de interessante 
verhalen van de bedrijven hadden geluisterd was 
het moment gekomen om de voeten onder tafel te 
schuiven. Horecah had een verrukkelijke maaltijd 
voorzien waardoor iedereen met een goed gevulde 
maag aan de eigenlijke jobfair kon beginnen. Wie 
weet vonden ze er wel de job van hun leven?

De ochtend begon gezellig met een hapje en een 
drankje waarna de eerste bedrijven hun
presentaties begonnen. Aan de opkomst te zien 
was de interesse bij de studenten zeer groot. Of 
hadden de aantrekkelijke prijzen die voorzien 
waren voor de vroege vogels hier iets mee te 
maken ?

JOBFAIR
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scheepvaart kan passeren. Zo vervult een keersluis 
een veiligheidsfunctie (overstroming) en een 
economische functie (beschikbaarheid vaarweg). 
Schepen kunnen dus normaalgezien ongehinderd 
doorvaren en enkel bij hoogwater of calamiteit zal 
deze waterpoort zich sluiten, iets wat op de grillige 
regenrivier Maas gemiddeld eens in de vijf à zeven 
jaar plaatsvindt. 

Om grotere binnenvaartschepen op het 
Julianakanaal toe te laten, moest o.a. de bestaande 
keerschutsluis worden vervangen door een nieuwe 
en bredere keersluis. Deze moest geschikt zijn 
voor scheepsklasse CEMT Vb in plaats van CEMT 
Va. Dit zijn schepen met een lengte van maximaal 
190 m, een breedte van 11,4 m en een diepgang 
van 3,5 m. Wegens niet langer relevant moest de 
schutfunctie ook verdwijnen, waardoor de twee 
sluishoofden zouden vervangen worden door één 
keermiddel.

EERSTE ‘NATTE’ DBFM TER WERELD

Project Nieuwe Keersluis Limmel werd in 2013 
door Rijkswaterstaat als eerste sluisproject van 
het Sluizenprogramma met een Design, Build, 
Finance and Maintain (DBFM)-contract in de 
markt gezet. Andere (en latere) projecten van 
het Sluizenprogramma zijn Zeetoegang IJmond, 
Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde, 3e Kolk 
Beatrixsluis, Nieuwe Sluis Terneuzen en Afsluitdijk. 

Een DBFM of PPS (publiek-private samenwerking) 
is een contractvorm waarbij een privépartij, in de 
bouw dus een bouwbedrijf, samen met private 
financiers (banken, verzekeraars, fondsen) een 
project voorfinancieren, bouwen en ontwerpen. Na 
oplevering betaalt de overheid het project terug 
in aflossingen op basis van beschikbaarheid, 
prestatie, gebruik, etc., vaak gedurende een 
looptijd van twintig à dertig jaar. 

Hoewel een overheid goedkoper financiering kan 
aantrekken en een DBFM een dure constructie is, is 
het niet noodzakelijk enkel maar een budgettaire 
truc. Het dwingt de privépartij om integraal en 
op lange termijn te denken, aangezien de risico’s 
voornamelijk bij de privépartij liggen. En laat nu 
in een bouwproject de operationele kost zwaarder 
doorwegen dan de bouwkost, dan is het meteen 
duidelijk waarom dit soort langetermijncontracten 
toch lucratief zijn.

SCHOONHEID IN EENVOUD
Nederland is wereldberoemd om zijn 
ingenieurskunst in de waterbouw. Wie kent niet 
de beroemde Deltawerken? Of Nederlands’ dijken, 
windmolens, sluizen en keringen? Wat wel meer 
‘onder de waterlijn’ blijft, is dat ook de Belgen zich 
niet onbetuigd laten in deze ingenieurstraditie. 
Een blik op het Rijkswaterstaats Sluizen-
programma, zes megaprojecten in de waterbouw, 
leert ons dat vier ervan door Belgisch getinte 
consortia worden uitgevoerd. Dit artikel belicht 
alvast de eerste in de rij: de Nieuwe Keersluis 
Limmel.

EEN KEERSLUIS

Wie van Luik naar Rotterdam vaart op de Maas, 
verlaat ons land via de Sluis van Ternaaijen 
(Lanaye) om vervolgens door Maastricht te varen. 
Ten noorden van Maastricht vormt de nieuwe 
keersluis bij Limmel de toegangspoort vanaf de 
Maas tot het Julianakanaal, een bypass van een 
onbevaarbaar stukje Grensmaas. 

De oude Keersluis Limmel, die in 2013 haar 
80ste verjaardag vierde, was bedoeld om het 
Julianakanaal en het achterland te beschermen 
tegen hoogwater op de Maas. Een keersluis is geen 
echte sluis - die bedoeld zijn om een permanent 
waterniveauverschil te overbruggen - maar een 
vloedkering zoals de Oosterscheldekering en de 
River Thames Flood Barrier. Ook Nederland kent 
meerdere van dit soort watersystemen, zoals de 
Kromme Nolkering of de Keersluis Heumen. 

Bijzonder aan een keersluis is dat ze naast het 
keren van een stormvloed ook nog toelaat dat 

DE GRENSWACHT

Oude Keersluis Limmel
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DE AFWEGING TUSSEN PRIJS EN KWALITEIT

Rijkswaterstaat maakt bij een aanbesteding een eerste selectie op basis van de kwaliteit van de gegadigden. 
Op dit project werd gevraagd hoe men de projectrisico’s op (on)tevreden gebruikers, (on)tevreden omgeving, 
(on)tevreden beheerder en de faalkans van het systeem zou beheersen. In de tweede ronde gaan drie 
overblijvende consortia vervolgens aan de slag om ontwerp en kwaliteit verder uit te diepen. Dat maakt dat 
kwaliteit in diverse fases en aspecten een stevige rol heeft in de uiteindelijke selectie.
Na een jaar dialoog met Rijkswaterstaat werd eind 2014 het project gegund aan de SPC (Special Purpose 
Company) ‘Keersluis Limmel Company’, een samenwerking tussen bouwbedrijf BESIX en mede-investeerder 
Rebel Group. Speerpunten waren vooral de betrouwbaarheid van het keermiddel en het garanderen van de 
doorstroming voor scheepvaart tijdens de bouw. Op 17 augustus 2015 kon worden begonnen met de bouw en 
op 14 maart 2017 waren het nieuwe keermiddel, de nieuwe verkeersbrug, en de nieuwe duiker beschikbaar. 
Op 4 april 2017 mocht vervolgens de sloop van de oude keersluis en verkeersbrug beginnen. Op 2 maart 2018 
startte de fase van de 30-jarige exploitatie.

Bijzonder aan Nieuwe Keersluis Limmel is dat het 
de eerste keer is dat dit type ‘natte’ infrastructuur 
als DBFM in de markt werd gezet. Het project 
omvat de bouw van een nieuw keermiddel, 
gelegen binnen de bestaande infrastructuur, 
en de bouw van een nieuwe verkeersbrug over 
het Julianakanaal. Een derde onderdeel is de 
aanleg van een duiker (twee leidingen van 
1,65m diameter) die de kruising vormt tussen 
de beek Kanjel en de vaarweg. Tot slot moest 
alle infrastructuur waarvan de functie werd 
overgenomen door nieuwe infrastructuur, worden 
gesloopt. Een project op zich. Eens dit werk 
af, begint pas de 30-jarige exploitatie van het 
complex.

EEN FAMILIE KUNSTWERKEN

Bij het ontwerp is van meet af aan sterk gestuurd 
op eenvoud, zowel in de vormgeving als in de 
techniek. De nieuwe keersluis is zo duidelijk 
verwant met haar zusters Keersluis Heumen en 
de Kromme Nol-kering: allen sober, tijdloos en 
passend in de omgeving. Hoewel het contract 
ruimte bood voor andere types, werd toch al vrij 
snel ingezet op het principe van heftorens met 
een hefdeur. Deze variant scoorde het beste ten 
aanzien van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 
bouwbaarheid. De cilindrische heftorens hebben 
als enige functie het op hoogte houden van de 200 
ton zware stalen hefdeur. Dit wordt aangedreven 
door het hefmechanisme, een samenstelling van 
grote hydraulische cilinders. Om te voldoen aan 
de vereiste faalkans van 1/3875 per sluitvraag (je 
kan dus 3875 keer sluiten, dan zal ze statistisch 
één keer niet voldoen), moet de hefdeur steeds 
horizontaal kunnen dalen. Daarom zijn de beide 
hydraulische cilinders die de deur dragen aan 
elkaar gekoppeld zodat steeds gelijke volumes olie 
zich verplaatsen en zo de ene cilinder de andere 
‘volgt’ puur op hydraulische druk.

Zelfs als alle energie en elektronica niet 
functioneren, kan men het systeem letterlijk met 
één handomdraai openen door via een kraantje 
de olie op gewicht te laten wegstromen zodat de 
cilinders toch altijd gelijkmatig blijven dalen. 

BOUWEN ACHTER DE LIJN

De grootste uitdaging voor het project was het 
bouwen op een kanaal in functie. Dat kon alleen 
maar door ‘achter de lijn’ (buiten de vaarweg) 
te bouwen, beschermd door de bestaande 
aanvaarvoorzieningen. Voor de weinige 
onderdelen die toch de vaarweg kruisten, werd 
maximaal ingezet op prefabricatie. Hoewel Nieuwe 
Keersluis Limmel al bij al een klein project is, 
kende het project daarom enkele mooie stukjes 
kraanwerk. Door de aanwezigheid van de oude 
keersluis was de bewegingsruimte echter beperkt. 
De eerste uitdaging was het afzinken van de 
nieuwe duiker onderdoor het kanaal. De beide 
1,8m grote glasvezel versterkte kunststofbuizen 
werden als een soort vlot aan elkaar verbonden en 
konden zo in amper drie uur tijd worden geplaatst. 
Enkele maanden later volgde het 360 ton zware 
en 80 m lange brugdeel dat in één geheel het 
sluiscomplex werd binnengevaren en een kwart 
werd gedraaid op een werkruimte van amper 70 bij 
70 m.
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Plaatsen van de hefdeur

ALS SAMENWERKING GEEN HOLLE FRASE IS

Als er één aspect is waar dit project zonder meer 
trots op mag zijn, dan is het wel de samenwerking 
tussen alle partijen. Dit project heeft getoond tot 
wat een goede verstandhouding en samenwerking 
kan leiden. Het project kende veel bedreigingen, 
kreeg enorme tegenslag te verwerken, toch heeft 
het project nooit gewankeld. Dat kan en kon alleen 
maar omdat aan beide zijden van het contract 
alle partijen tomeloos energie hebben gestoken 
in het onderhouden van een professionele 
maar coöperatieve relatie, elkaars problemen 
transparant werden gedeeld en men elkaar bij 
tegenvallers bleef ondersteunen.

Het project is inmiddels opgeleverd en als eerste 
van het Sluizenprogramma in volle exploitatie 
gegaan sinds maart 2018. Pas in maart 2048 komt 
deze mooie samenwerking ten einde.

Ir. Ken Watzeels
BESIX

TEGENSLAGEN HEFDEUR

De kers op de taart zou het inhijsen van de hefdeur 
worden in september 2016. Deze werd, net als de 
verkeersbrug, aangevoerd over water vanuit Gent. 
Het transport voer echter tegen een viaduct aan. 
De averij aan de hefdeur was te groot en ze moest 
terug naar de fabriek in Gent voor herstel. 

Doorgaans is zo’n tegenslag fataal voor een 
project. Het team zette echter alles op alles en 
dankzij de enorme inzet van alle betrokken partijen 
kon amper twee maanden later, op 27 november 
2016, de deur succesvol worden ingehesen, zelfs 
zonder impact op de projectplanning.

Het project lag zelfs voor op schema, maar op 7 juli 
2017 sloeg het noodlot weer toe: door een interne 
lekkage van de olieleidingen ging de hefdeur 
plots scheefzakken en was de ravage enorm. Het 
hefmechanisme raakte onherstelbaar beschadigd 
en moest worden vervangen, de stalen hefdeur 
bleef gelukkig ongeschonden. Op het laatste van 
de bergingsoperatie kwam helaas op 10 juli een 
medewerker van het hijsbedrijf om het leven bij 
een ongeval. Het hele team en de familie in het 
bijzonder kregen een zware klap.

Deze opeenstapeling van tegenslagen betekent 
doorgaans het einde van een project of minstens 
van de goede samenwerking. Toch verviel het team 
niet in de verwijtcultuur en kon eerder opgebouwd 
vertrouwen opnieuw worden geoogst. 

Men begon aan de herbouw van het hef-
mechanisme en het herstellen van de schade. 
Vijf maanden later, net voor kerst 2017 was 
het keermiddel weer helemaal hersteld. Ook 
werden bijkomende maatregelen genomen om te 
verzekeren dat dit soort situaties zich nooit meer 
zou voordoen.

Nieuwe Keersluis Limmel 



18BrEA MAGAZINE 
 
 
 

 
 

DID YOU KNOW? 
 Altran is the world leader on airbag testing? 
 We were on board the first space mission to Mercury? 
 Altran had a key role in the creation of the first fully digital European mobile bank? 

 
 

Rachid  
As a Junior Consultant in Aeronautical Engineering, my job is to deal with 
quality project. When I was at the Vrije Universiteit Brussel and Université 
libre de Bruxelles, I found that Altran had important customers. It’s also the 
leader in innovation and engineering and it has its own Academy. It’s a 
great way to learn a lot in a short period of time. 

 

 
Félix 
I studied Industrial Engineering (electronicsand ICT). Now, I’m a 
Consultant in Software and Connectivity Research & Development 
Engineering for Atlas Copo. I wanted to work at Altran because of its 
position as a market leader. 

Dries 
I studied Mechanical Engineering, and as a Junior Consultant, my job is to 
deal with mechanical design for Punch Powertrain. I like the fact that Altran 
has a Campus team and interesting projects. 

 

 

As a global leader in Engineering and R&D services (ER&D), Altran offers 
its clients a new way to innovate by developing the products and services of 
tomorrow. Altran works alongside its clients on every link in the value chain of 
their project, from conception to industrialization.  
 

 

 
For over thirty years, the Group has provided its expertise to key players in the Aerospace, Automotive, Defence, 
Energy, Finance, Life Sciences, Railway, and Telecoms sectors, among others.  
 
We are dedicated to supplying effective and adaptable solutions that boost the value of companies. Our 
approach combines critical technologies, multi-domain expertise and cross-fertilization between sectors. 
Based on a global network of world-class experts and a cost-cutting industrial supply chain, our customized tools 
deliver business goals in an ever more challenging environment. 
 
In 2016, the Altran group generated revenues of €2.120bn. With a headcount of more than 30,000 employees, 
Altran is present in more than 20 countries. 
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BREA CAREER DEVELOPMENT EVENT: 
MOCK-UP INTERVIEWS & SPEEDDATING
Op 15 februari vonden de mock-up interviews plaats. Arcadis en Altran stuurden vertegen-
woordigers van hun HR afdeling om onze studenten het vuur aan de schenen te leggen. Beide 
bedrijven gaven een korte presentatie over wat wel en wat niet te doen op een sollicitatiegesprek. 
Na deze leerrijke briefing was het aan de studenten om de vergaarde kennis toe te passen. 

Er waren ook verschillende ingenieurs aanwezig om de studenten te vertellen hoe het werkleven 
van een ingenieur er uitziet. Dat deden ze in de vorm van een speeddating. Op deze manier konden 
oude en jonge VUB’ers op een ongedwongen manier van gedachten wisselen.
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VUB-PRIJS VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
VALORISATIE VOOR PROF. DR. IR. LUC DE VUYST

Dit jaar reikt de Vrije Universiteit Brussel haar Prijs voor Maatschappelijke Valorisatie uit aan professoren 
Luc De Vuyst en Pieter Ballon. De prijs wordt sinds 2012 uitgereikt door de onderzoeksraad van de VUB aan 
onderzoekers die door hun engagement en gedrevenheid een sterke maatschappelijke uitstraling hebben. 

Professor Luc De Vuyst is Gewoon Hoogleraar in de industriële microbiologie en voedingsbiotechnologie. 
In 1994 richtte hij aan de VUB de onderzoeksgroep IMDO op, waar hij tot op heden hoofd van is. Het 
onderzoek van IMDO spitst zich toe op spontane fermentatieprocessen, met in het bijzonder: zuurdesem, 
vlees, cacao, koffie, groenten en zure bieren; maar ook op de ontwikkeling van functionele starterculturen 
om die processen beter te sturen. Professor De Vuyst behoort volgens Thomson Reuters sinds 2014 tot 
de top 1% onderzoekers van zijn domein. Hij is ook vicedecaan van de Faculteit Wetenschappen en Bio-
ingenieurswetenschappen en heeft nog talloze andere bestuursfuncties.

In 2012, onder leiding van toenmalig rector Paul De Knop, besliste de Onderzoeksraad van de Vrije 
Universiteit Brussel om naast financiering voor fundamenteel onderzoek ook geld vrij te maken voor 
onderzoek met een sterke maatschappelijke impact of een bijzondere wetenschappelijke uitstraling. De prijs 
staat gelijk aan een geldprijs ter waarde van 150.000 euro, die voor één of meerdere onderzoeksprojecten 
gebruikt kan worden.
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35 JAAR 
TOONAANGEVEND 
ONDERZOEK 
NAAR 
ARTIFICIËLE 
INTELLIGENTIE

Luc Steels, professor informatica en taalkundige, 
richtte in 1983 het Artificial Intelligence Lab 
(AI Lab) op aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Het was de eerste in zijn soort op Europees 
grondgebied. Na 35 jaar staat het lab bekend 
voor toonaangevend onderzoek in de wondere 
wereld van artificiële intelligentie. Heel wat 
wetenschappers uit alle hoeken van Europa werken 
er aan de slimme technologie van de toekomst. 

Professor Ann Nowé, maakt deel uit van het 
internationaal onderzoeksteam in het AI Lab. Zij 
heeft de evolutie van AI van dichtbij meegemaakt: 
“We hebben alle golven meegemaakt. Dat is het 
voordeel van er vroeg bij te zijn.” De kern van AI 
is taal. Robots voeren namelijk handelingen uit 
op basis van de taal die ze aangeleerd krijgen én 
zichzelf aanleren. 

Of ik zin heb in een spelletje ‘Super Mario’? 
Deze versie van het klassieke Nintendo-game 
is aangepast door Denis Steckelmacher. De 
doctoraatsstudent aan het AI Lab van de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) heeft variatie gestopt in 
de kleuren van de munten die je moet verzamelen 
en daar waardes aan verbonden. Sommige munten 
leveren veel punten op, andere minder, sommige 
zijn neutraal, nog andere leiden tot puntenverlies. 
De speler moet in de demo van twee minuten 
achterhalen hoe de vork in de steel zit en zo goed 

mogelijk scoren. We spelen niet alleen. Op de 
computer naast de onze wacht een onverschrokken 
tegenstander. Steckelmacher heeft een algoritme 
gecreëerd dat het tegen ons opneemt. Die 
software vertrekt ook zonder voorkennis, maar 
is geprogrammeerd om de informatie die ze 
verzamelt toe te passen op de rest van het 
spelverloop. De demo is een uitstekende etalage 
van het soort onderzoek waar Steckelmacher in 
Brussel mee bezig is. Hij bekijkt hoe algoritmes 
zichzelf slimmer kunnen maken, via wat in het 
labjargon ‘reinforcement learning’ heet. 

PROMINENTE ROL

Aanvankelijk werkte de VUB vooral aan 
expertsystemen die het denkproces van een expert 
in een bepaald vakgebied proberen te vatten 
in een model en het automatiseren. Professor 
Ann Nowé: “Zulke systemen worden nog volop 
gebruikt, maar hebben hun beperkingen. De 
volgende golf AI wilde dat oplossen door meer te 
kijken naar natuurlijke besluitvormingsprocessen. 
Het modelleren van biologische evolutie, om maar 
iets te noemen. Of de organisatie van mieren. Er 
zijn destijds veel discussies geweest tussen die 
twee stromingen over welke weg de beste AI zou 
opleveren.”

“Je leert niet fietsen door de theorie te begrijpen, je leert 
het door het te doen. Voor AI geldt hetzelfde.”
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De jongste trend die in AI heerst, is die van 
de systemen die leren uit grote hoeveelheden 
data. “Door de opkomst van het internet en de 
digitalisering van de maatschappij zijn enorme 
hoeveelheden data beschikbaar. Daarmee zijn 
systemen ontwikkeld die putten uit die schat 
aan data. Vertaalsystemen à la Google Translate, 
bijvoorbeeld. Die teren op een uit de kluiten 
gewassen databank van woorden en zinnen die ze 
kunnen vergelijken. Maar aan zo’n vertaalsysteem 
merk je ook ineens de beperkingen. Op een 
bepaald moment maakt het niet meer uit of je nu 
nog eens dubbel zoveel data erin pompt, beter 
zal de vertaling er niet van worden. Om dan nog 
het verschil te maken moet je uit andere vaatjes 
tappen. Dan moet een systeem taal kunnen 
‘begrijpen’. Modellering van natuurlijke processen 
kan dan het verschil maken.”

Het AI Lab onderzoekt gretig hoe die volgende 
stap wordt gezet. Oprichter Luc Steels’ passie 
is altijd het fundamenteel onderzoek naar taal 
geweest - de taalkundige ziet daarin dé sleutel 
tot betere artificiële intelligentie. Taal staat 
ons toe in concepten te denken en daarover te 
communiceren, in tegenstelling tot machines 
die alles letterlijk nemen en niet kunnen 
contextualiseren. Het is dus zaak om machines 
eerst zelf de mogelijkheid te geven om een taal te 
leren, luidt de redenering. 

GROENE STROOM

Nowé is expert in een ander domein van AI: 
reinforcement learning. Dat is een vorm van 

machine learning waar algoritmes bijleren op basis 
van hun eigen ervaringen. Als je een nieuwe tv in 
huis haalt en je bent te lui om de handleiding te 
lezen, ga je door te proberen uiteindelijk begrijpen 
hoe het werkt. Hetzelfde kan je bereiken met 
computersystemen.
Voor een ander voorbeeld leidt Nowé ons 
naar postdoctoraal onderzoeker Mihail 
‘Mike’ Mihaylov. Die gebruikt onder meer de 
techniek van reinforcement learning om een 
slim energienetwerk voor groene stroom te 
ontwikkelen. “Het grote probleem van groene 
stroom is dat het maar op bepaalde momenten 
wordt geproduceerd, en dat het systeem de 
consument niet aanspoort om energie te
consumeren op die momenten. Concreet: 
zonnepanelen produceren overdag stroom, maar 
omdat veel mensen een dag-nachtmeter hebben, 
verschuiven ze hun consumptie naar ’s nachts. We 
zitten dus met een systeem waarbij we overdag te 
veel stroom produceren die we op piekmomenten 
tegen betaling naar het buitenland vervoeren. Er 
moet een mechanisme worden gevonden dat vraag 
en aanbod beter op elkaar afstemt. Dat is waar 
Mike mee bezig is.”
Mihaylov bedacht een ingewikkeld systeem 
dat reinforcement learning koppelt aan 
blockchaintechnologie en het minen en 
verhandelen van een nieuwe cryptomunt, de 
NRGCoin. Het komt erop neer dat consumenten en 
producenten financieel worden aangemoedigd om 
groene stroom te produceren en die op de juiste 
momenten te consumeren. Een slim algoritme 
helpt in het afstemmen van vraag en aanbod. “Dit 
is zo’n complex web aan interacties dat je het 
nooit helemaal kan modelleren. Daarin bewijst 
reinforcement learning zijn waarde”, zegt Nowé.

COMPUTERDENKEN

Nowé kijkt vooral positief naar haar wetenschap: 
“AI heeft het potentieel om ons leven beter te 
maken. Ecologie, gezondheid, levenscomfort, in al 
die gebieden kan het snel een verschil maken. Ik 
denk dat AI er binnenkort in zal slagen context te 
begrijpen en als een echte partner op te treden. Ik 
neem elke dag de trein vanuit Gent, vaak op een 
verschillend tijdstip. Zou het niet fantastisch zijn 
als zo’n systeem me spontaan meldt dat ik het 
rustig aan kan doen omdat mijn trein een kwartier 
vertraagd is? Technologie als een echte buddy, ver 
staan we daar niet meer van af.”

Bron: De Tijd, 11 mei 2018
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EDUKADO-PROJECT 
BURKINA FASO 2018

Edukado is een vrijwilligersorganisatie van VUB studenten die elk jaar een solidariteitsproject in een derde- 
wereldland organiseert. Dit jaar speelt het project zich af in Burkina Faso. 
Twaalf studenten van de VUB zullen er gedurende de zomermaanden een schooltje bouwen om zo de 
plaatselijke bevolking te helpen. Tijdens het academiejaar wordt hiervoor op verschillende manieren geld 
ingezameld. Zo was er reeds een veiling een een groots eetfestijn. 

Mensen die geïnteresseerd zijn in het project of er meer informatie over willen, kunnen contact opnemen van 
info@edukado.be of een kijkje nemen op de website: www.edukado.be
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Trouwfeest? Geboorte? 
Academische of andere 
onderscheiding? 
Sterfgeval?

Laat het ons weten op 
redactie@virbr.be en wij 
maken het hier bekend.

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

TADESSE ALEMAYEHU ABITEW
Master in Environmental Science & 
Technology
On the Use of Remotely Sensed 
Products in Spatially Distributed 
Hydrological Models of Data Scarce 
Tropical Basins
Promotoren: Prof. A. van Griensven 
(woordvoerend promotor) en 
prof. W. Bauwens

GEORGIOS BIRPOUTSOUKIS
Master in Mechanical Engineering
Efficient Volterra series estimation for 
the identification of nonlinear systems 
in the presence  of prior knowledge
Promotor: Prof. J. Schoukens

ODILE CAPRON
Master of Electro-Mechanical 
Engineering
Lithium-ion batteries – Temperature 
and ageing dependent electrochemical 
characterisations and numerical 
modelling
Promotoren: Prof. J. Van Mierlo 
(woordvoerend promotor) en 
prof. N. Omar 

JAN DECUYPER
Master in de Industriële 
Wetenschappen: Elektromechanica
Nonlinear state-space modelling of the 
kinematics of an oscillating cylinder in 
a fluid flow
Promotoren: Prof. T. De Troyer 
(woordvoerend promotor) en 
prof. J. Schoukens 

ALIREZA FAKHRIZADEH ESFAHANI 
Master of Technomathematics (Applied 
Mathematics)
Structure Discrimination and 
Identification of Nonlinear Systems
Promotoren: Prof. J. Schoukens 
(woordvoerend promotor) en dr. K. Tiels

WAGDY GABER MAHDI HUSSEIN
Master of Science in Electrical 
Engineering
CMOS Current-Based RF IQ Digital 
Transmitters
Promotoren: Prof. P. Wambacq 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. M. Ingels

VICENTE INIGUEZ MORAN
Master in Water and Soil Management 
and Conservation
Multi-scale monitoring and modelling 
for the analysis of the hydrologic 
response of southern Ecuadorian 
Andean páramos
Promotoren: Prof. A. Van Griensven 
(woordvoerend promotor), Prof. W. 
Bauwens, prof. G. Wyseure (KUL) & 
prof. F. Cisneros (U. Cuenca, Ecuador)

HANS INGELBERTS
Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur
Efficient CMOS Sensors for sub-
nanosecond gated fluorescence lifetime 
imaging
Promotor: Prof. M. Kuijk

OKSANA KLOK 
Master of Science in Metallurgy
Liquid metal corrosion effects in 
MYRRHA candidate 316L austenitic 
stainless steel
Promotoren: Prof. I. De Graeve 
(promotor VUB) en dr. K. Lambrinou en 
dr. G. Serguei (Promotoren SCK-CEN)

YUNFENG NIE
Master in Optical engineering
Advances in freeform optical design 
methods for imaging applications
Promotoren: Prof. F. Duerr 
(woordvoerend promotor) en 
prof. H. Thienpont

GOKARNA PANDEY
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
elektrotechniek
Ultra-sensitive milimeter wave sensor 
for material characterization
Promotor: Prof. J. Stiens

TING TANG
Master in Water Science and 
Engineering - Ecohydrology
Characterization and Modeling of 
Pesticide Transport in Urbanized Areas
Promotoren: Prof. A. van Griensven 
(woordvoerend promotor), prof. P. 
Seuntjens (VITO & UA) & 
dr. J. Bronders (VITO)

STEFANIE VAN DAMME
Master of Science in bio-
ingenieurswetenschappen: chemie en 
bioprocestechnologie
Advanced Biofuels: Oxidation Kinetics 
of Methyl Pentanoate and Life Cycle 
Assessment of Triacetin
Promotoren: Prof. F. Contino (promotor 
VUB) en prof. J. Hervé (Promotor UCL)

NILS VAN DEN STEEN
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
werktuigkunde-elektrotechniek
Numerical modelling of electrochemical 
systems that are influenced by 
environmental conditions
Promotoren : Prof. A. Hubin 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. J. Deconinck

YANNICK VERBELEN
Master of Science in de industriële 
wetenschappen: elektronica-ICT
Characterization of Self-Powered 
Autonomous
Embedded Systems for Complementary 
Balanced
Energy Harvesting
Promotoren: Prof. A. Touhafi 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. K. Steenhaut
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ALAAELDIEN MEDRA 
Master of Science in Microelectronics 
System Design 
CMOS mm-Wave Front-End Circuits of 
Phase-Modulated Continuous-Wave Radar
Promotor: Prof. P. Wambacq

JORIS DE HOOG HOUDER 
MA industriële wetenschappen: elektron-
ica-ICT
Development of a lifetime model for 
lithium ion batteries
Promotor: Prof. J. Van Mierlo & prof. P. Van 
den Bossche

ALEXANDROS NIKOLIAN
Master of Science in Renewable Energy: 
Technology and Sustainability
From cell to module – Complete Electrical 
Battery model for different chemistries 
(NMC, LFP, LTO) & temperatures for 
simulative battery modules in vehicle 
applications
Promotor: Prof. J. Van Mierlo & prof. P. Van 
den Bossche

MICHAËL HINDERDAEL
Master of Science in de ingenieursweten-
schappen:werktuigkunde-elektrotechniek
Development and Validation of Innovative 
Structural Health Monitoring Methodology
Promotor: Prof. P. Guillaume

DAVID BLINDER
Master of Science in de ingenieursweten-
schappen: toegepaste 
computerwetenschappen
Efficient Representation, Generation and 
Compression of Digital Holograms
Promotors: Prof. P. Schelkens & Prof. H. 
Ottevaere

JOÃO DUARTE CARRILHO MIRANDA 
Adjoint Method for combined robust opti-
mization, error estimation and uncertainty 
quantification in CFD
Promotors: Prof. F. Contino & Prof. C. Lacor

TROUWFEEST? 
GEBOORTE? ACADE-
MISCHE OF ANDERE 
ONDERSCHEIDING? 
STERFGEVAL? 

Laat het ons weten op 
redactie@virbr.be en wij 
maken het bekend.
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