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Activiteitenkalender V.Ir.Br.

Check ook www.virbr.be voor een up-to-date agenda

Datum Activiteit Wie Plaats

zo 10-01-2016 Nieuwjaarsreceptie IeNet Brabant ieNet Brabant / VIrBr Securitas, Neder-Over-
Heembeek

di 19-01-2016 Bijzondere Algemene Vergadering VIrBr VIrBr OSB Huis, Etterbeek

vr 29-01-2016 Nieuwjaarsreceptie OSB / VIrBr OSB U-Residence VUB, Etterbeek

29/07-01-2016 VUB Skireis PK/GK Tignes, Frankrijk

za 30-01-2016 Bezoek geautomatiseerde bakkerij BroodNodig IeNet Brabant / VIrBr Hofstade

di 02-02-2016 Cinema event VIrBr Kinepolis, Brussel

do 11-02-2016 Nieuwjaarsreceptie VIrBr / PK VIrBr / PK VUB, Etterbeek

za 13-02-2016 Infodag VUB VUB VUB, Etterbeek

vr 26-02-2016 Algemene Vergadering VIrBr VIrBr Hotel Mariott, Evere

wo 17-02-2016 Jobfair VIrBr / PK VUB, Etterbeek

za 10-03-2016 Infodag VUB VUB VUB, Etterbeek

vr 15-04-2016 Galabal der Ingenieurswetenschappen VIrBr / PK Palais de Plume, Ittre

vr 15-04-2016 Viering Promoties '81, '91, '01 en '11 VIrBr Palais de Plume, Ittre

di 28-06-2016 PK BBQ en EindejaarsTD PK VUB, Etterbeek

vr 01-07-2016 Proclamatie FIrW en FW&B 1e zit VUB VUB, Etterbeek

zo 22-05-2016 Infodag VUB VUB VUB, Etterbeek

za 03-09-2016 Infodag VUB VUB VUB, Etterbeek

Het blad verschijnt 4 maal per jaar in de loop van de maanden maart, juni, 
september en december. De advertentieprijzen zijn als volgt: 

Full color advertenties verschijnen op de achter- en binnencover. Voor 
andere afmetingen of mogelijkheden, gelieve met ons contact op te 
nemen via e-mail: info@virbr.be. De printklare “brochure” moet minstens 
1 maand voor het verschijnen van het komende nummer in het bezit zijn 
van het secretariaat.

Hebben meegewerkt aan deze VIrBr Mail: 

Peter Van Rompaey, Tanja Thijs, Sabien De Mont, Roel Callebaut, OSB, 
Pieter Minnebo, Sander Fonteyn, Stefan Van den Bossche, 
Paulien Vandenplas, Nymfa Noppe, Mark Runacres, Suzanne Brouwers

Dank aan allen voor hun medewerking en bijdragen!

Kleurafdruk Afmetingen (mm) Eenmalig 4x per jaar

1/1 pagina 297 x 210 275,- 870,-

1/2 pagina 148 x 210 225,- 700,-
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Voorwoord van de voorzitter

VIrBr wordt BrEA

Beste vrienden,

Aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan mijn man-
daat als voorzitter. Vanaf volgend jaar neemt een nieuwe 
ploeg het over: verandering, vernieuwing, verjonging, ver-
lichting. De overgang van oud naar nieuw (en nu hebben we 
het niet over jaartallen) hebben we uitgebreid uitgewerkt 
tijdens de Galatea vergadering, waar we lang hebben na-
gedacht over de toekomst van de VIrBr en de toegevoegde 
waarde die deze kan hebben voor haar leden.

Deze nieuwe ploeg doet het deze keer wel met veel vernieu-
wing: ze staan klaar met nieuwe ideeën, maar meteen ook 
met een nieuwe naam. Het vertrouwde maar, toegegeven, 
toch niet zo gemakkelijk uit te spreken “VirBr”, zal (indien 
de Algemene Vergadering het bestuur volgt) “BrEA” wor-
den. BrEA staat voor “Brussels Engineering Alumni” en 
meteen ook voor grondige verandering. Met een nieuwe 
naam willen we ook een nieuw tijdperk ingaan, een tijdperk 
waarin Burgerlijk-, Industrieel- en Bio- ingenieurs samen 
een stevige alumniwerking opzetten. Met deze gezamen-
lijke aanpak staan we dan ook, als enigen in België, zeer 
sterk ten overstaan van de industrie. Voor de meeste bedrij-
ven zijn ingenieurs, van welk pluimage ook, steeds in trek.

BrEA is (voorlopig) nog maar een naam, zonder logo. Daar-
om volgt hier nog een korte oproep: “Nieuwe naam zoekt 
logo”. Als je je geroepen voelt, een goed idee hebt, zin hebt 
om je creativiteit de vrije loop te laten : ga uw gang, alle 
voorstellen zijn welkom.

Alvorens deze laatste rubriek af te sluiten zou ik nog even 
mijn dank willen betuigen aan alle bestuursleden die, des-
ondanks hun drukke leven, de twee laatste jaren bijgedra-
gen hebben tot de vele activiteiten van VIrBr. Hun mede-
werking, zelfs al liep er soms wat mis, gebeurde altijd in 
een aangename en constructieve sfeer.

Met een nieuwe naam, en een nieuw logo in wording, neem 
ik dus afscheid van jullie en zie ik jullie graag op een ko-
mende activiteit.

Jacques Tiberghien
Oud-decaan en Voorzitter V.Ir.Br.               
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Hoekje van de decaan FIrW

Beste ingenieursvrienden,

Het najaar van 2015 was opnieuw succesvol voor de VUB 
en onze faculteit. Een hele reeks jong afgestudeerden en 
doctorandi viel immers recent in de prijzen bij prijsuitrei-
kingen.

Zo hebben maar liefst tien VUB master- en PhD-studenten 
recent een Solvay award ontvangen voor hun excellente we-
tenschappelijke verwezenlijkingen. 

De Solvay Instituten hebben een jarenlange traditie in het 
ondersteunen van het zogeheten curiosity-driven weten-
schappelijk onderzoek. Onder wetenschappers staan de 
instituten vooral bekend voor de organisatie van hun be-
roemde Solvay-conferenties in het domein van fysica en 
chemie. Beroemde wetenschappers zoals Einstein, Planck, 
Bohr, Curie and vele anderen namen er in het verleden aan 
deel. Aan de andere kant hechten de Solvay Instituten ook 
erg veel belang aan initiatieven rond wetenschapspopulari-
sering en communicatie rond de hedendaagse grote weten-
schappelijke issues naar het grote publiek. Ik val niet graag 
in herhaling, maar ook bij deze gelegenheid is duidelijk dat 
onze studenten duidelijk de brug weten te maken tussen 
fundamenteel onderzoek en de vertaling ervan naar de toe-
passing en naar het grote publiek. 

Op 18 oktober – ter gelegenheid van de Solvay Public Lecu-
res - ontvingen 5 masterstudenten en 5 doctoraatsstuden-
ten van de VUB een Solvay Award op basis van hun uitste-
kende mondelinge presentatie voor de Solvay jury en de 
kwaliteit van hun respectieve master- en doctoraatsthesis:

Perry Walters met “Nanostructuring of UV-curable polyu-
rethane dispersion coatings with multifunctional proper-
ties” (promotor Prof. dr. ir. Van Mele);

Hilke Verbruggen met “Encapsulation of corrosion inhibi-
tors in self-healing polymeric coating” (promotoren Prof. 
dr. ir. Terryn en Prof. dr. ir. De Graeve);

Dr. Federico Galli met “Applications of the AdS/CFT corres-
pondence to non-equilibrium physics at strong coupling” 
(promotor Prof. dr. Ben Craps)

Sven Pletincx met “Study of the encapsulation of healing 
agents for autonomous self-healing coatings” (promotor 
Prof. dr. ir. De Graeve en Prof. dr. ir. Terryn)

Seppe Terryn met “Development of a self-healing compli-
ant actuator” (promotoren Prof. Dr. Ir. Lefeber, Prof. dr. ir. 
Vanderborght en Prof. dr. ir. Van Assche)

Sophie Viaene met “Two-dimensional transformation op-
tics: a guided tour to nonmagnetic flatland metamaterials” 
(promotoren Prof. dr. Danckaert en Prof. dr. ir. Tassin)

Dr. Ward De Paepe met “Flexible heat production from a mi-
cro gas turbine” (promotor Prof. dr. ir. De Ruyck)

Dr. Vincent Ginis met “Transforming electromagnetic reali-
ty: on the physics and applications of metamaterials” (pro-
motoren Prof. dr. Danckaert, Prof. dr. em. Veretennicoff en 
Prof. dr. ir. Tassin)

Dr. Tom Van Assche met “Design, fabrication, testing of me-
tal-organic framework based adsorptive microdevices and 
understanding separation mechanisms” (promotor Prof. 
dr. ir. Denayer)

Dr. Wout Weijtens met “Advanced methods for estimating 
and monitoring the modal parameters of operational sys-
tems subjected to non-white excitation” (promotor Prof. dr. 
ir. Guillaume)

Ook op de uitreiking van de ie-net prijzen die op donder-
dag 26 november doorging, gooide de VUB opnieuw hoge 
ogen. Maar liefst twee recent afgestudeerde bio-ingenieurs 
en twee burgerlijk ingenieurs vielen in de prijzen. Binnen 
onze faculteit ging de eer daar naar Sidney Goossens, met 
de masterthesis getiteld “Dynamische rekmetingen met 
microgestructureerde optische vezelsensoren ingebed in 
structurele componenten” en naar Audrey Cuvellier met 
de masterproef “Selectie van helende reagentia voor een 
vasculair zelfhelende toepassing”. De toekenning van deze 
prijzen aan de auteurs van de meest verdienstelijke afstu-
deerwerken op masterniveau gebeurt door jury en publiek. 
De combinatie van excellent onderzoek en een ‘les-pieds-
dans-le-plat’-mentaliteit die onze ingenieurs kenmerkt, 
ontgaat ook de buitenwereld niet.

Een resem aan successen, hoopvol voor het nieuwe jaar. IR, 
GO!

Annick Hubin 
Decaan Facilteit Ingenieurswetenschappen

Boven, links naar recht : Sophie Viaene, Tom Van Assche, Annick Hubin, 
Ward De Paepe, Wout Weijtjens en Sven Pletinckx. Onder, links naar 
rechts : Vincent Ginnis, Hilke Verbruggen en Seppe Terryn.
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Hoekje van de Rector

Drie uitdagingen voor 2016

Beste ingenieur van de VUB, 
 
Ik wens u en al onze ingenieurs een uitdagend 2016 toe. Dat het 
een jaar mag worden van nieuwe ideeën, van innovatieve projec-
ten en van efficiënte oplossingen voor de problemen waarmee 
we vandaag kampen. Ik zie alvast drie grote uitdagingen.

De klimaatopwarming is de meest prangende. Het is aan de 
overheid, de industrie en het bedrijfsleven om bij te dragen aan 
een duurzame samenleving. Met innovatieve oplossingen en 
energiezuinige alternatieven. Tal van VUB-onderzoeksgroepen 
hebben al oplossingen aangereikt, in de meest uiteenlopende 
domeinen. En het voorbije jaar hebben we ingezet op de klimaat-
actie WeAre Paris. Studenten kregen de kans om in binnen- en 
buitenland duurzame projecten te bezoeken die het bewijs leve-
ren dat je de klimaatsverandering kan tegengaan als je maar de 
juiste keuzes maakt. De studenten bezochten onder meer zee-
grasbedden die CO2 vasthouden in Griekenland, gingen duur-
zame voedselproductie in Wageningen bekijken en trokken naar 
Oslo om de overgang naar een elektrisch wagenpark te bestu-
deren. Om ten slotte met al die inzichten naar de klimaattop in 
Parijs te trekken.   
 
Een tweede grote uitdaging is onze Europese economie weer 
op gang krijgen. We moeten niet alleen nog meer inzetten op 
onderzoek – daar zijn we nu al sterk in – maar vooral onderne-
mender worden. Als VUB hebben we een ommezwaai gemaakt 
door voluit te gaan voor het nieuwe vicerectoraat Innovatie en 
Valorisatie, met Hugo Thienpont als vicerector. In het VUB-ma-
gazine Henri legt hij uit waarom spin-offs zo cruciaal zijn: “Wat 
een spin-off onderscheidt van een start-up is de hoogtechnologi-
sche of andere wetenschappelijke kennis die de motor vormt. En 
dat er vaak een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines 
plaatsvindt. Zo ontstaan innovatieve ideeën, in plaats van meer 
van hetzelfde. En financiers lopen er warm voor. Immers, 80% 
van de economische groei is te danken aan 20% disruptieve be-
drijven. En een universiteit is de beste biotoop voor disruptieve 
ideeën.”
 
En ten slotte is er nog een derde grote uitdaging. Dat is een zo 
groot mogelijke veiligheid verzoenen met een zo groot mogelijke 
vrijheid. Ook hier zal technologie een belangrijke rol spelen. Niet 
om een Big Brother-maatschappij te creëren, maar net om te zor-
gen dat onze vrije en open samenleving kan blijven bestaan. 
 

Paul De Knop
Rector Vrije Universiteit Brussel
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Hoekje van de faculteit WE

Aan het hoofd van de de faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen staan sinds kort enkele nieuwe 
gezichten. Tijd dus voor een kennismakingsgesprek met de nieuw aangestelde decaan en de voorzitters van de vakgroe-
pen Bio-ingenieurswetenschappen en Computerwetenschappen.

Prof. Dr. Eric Jespers
Functie: Decaan van de faculteit Wetenschappen 
en Bio-ingenieurswetenschappen
Sinds: september 2015
Onderzoeksdomein: Algebra

Prof. Dr. Ann Nowé
Functie: Vakgroepvoorzitster 
Computerwetenschappen
Sinds: maart 2013
Onderzoeksdomein:  Artificiële intelligentie

Prof. Dr. Ir. Wim Versées
Functie: vakgroepvoorzitter Bio-
ingenieurswetenschappen
Sinds: september 2015
Onderzoeksdomein: Enzymologie en Structurele 
biologie

Hoe komen exacte wetenschappers, bio-
ingenieurs en ingenieurs in de computer-
wetenschappen in één faculteit terecht of 
waarom kiest de VUB er voor om deze te 
bundelen?

Eric Jespers: 
Dit is enerzijds historisch zo gegroeid. Bij de 
oprichting van de Vrije Universiteit Brussel 
waren er enkel de exacte wetenschappen. 
Later zijn daar de informatici en bio-inge-
nieurs aan toegevoegd. Maar we zijn ook 
van oordeel dat deze groepen elkaar goed 
aanvullen. Eigenlijk zijn er drie soorten on-
derzoeken: het fundamenteel onderzoek dat 
begint bij pure nieuwsgierigheid naar het 
waarom van de zaak, daarnaast heb je fun-
damenteel onderzoek in functie van bepaal-
de toepassingen en tenslotte is er het louter 
toegepast onderzoek. Deze komen allemaal 
aan bod in de faculteit en soms naast elkaar 
binnen één programma of onderzoeksgroep.
Bij fundamenteel onderzoek stelt men zich 
kritische vragen rond allerlei probleemstel-
lingen die niet noodzakelijk gebaseerd zijn 
op een toepassing. Bij puur toegepast on-
derzoek tracht men de bestaande kennis toe 
te passen in een concrete uitdaging of een 
probleem dat zich stelt. Beiden moeten be-
staan en vergen specifieke vaardigheden. 
Maar de synergieën tussen beide zijn even 
belangrijk.
Denk maar aan grote data sets die vandaag 
de dag in elke sector moeten verwerkt wor-
den. Je kan daar bestaande of nieuwe algo-
ritmen op los laten of je kan fundamentele 
vragen stellen rond bepaalde aspecten, die 
nieuwe theorieën tot stand brengen.

Wim Versées:
De opleiding bio-ingenieurswetenschappen en het onderzoek in de vak-
groep is ook een mooi voorbeeld van hoe fundamentele wetenschappen 
samenvloeien met toegepaste wetenschappen. De bacheloropleiding 
start zeer fundamenteel. De studenten krijgen samen les met de exacte 
wetenschappers in alle basisdisciplines. Naarmate de opleiding vordert 
komen daar steeds meer toegepaste ingenieursvakken bij waarbij wordt 
samengewerkt met de collega’s van de ingenieurswetenschappen. Maar 
zonder die fundamentele kennis kan men de stap naar de toepassingen 
niet zetten.

Eric Jespers:
In dat opzicht zou het eigenlijk beter zijn dat alle studenten met interesse 
in wetenschappen de kans krijgen in een gemeenschappelijk studiepro-
gramma te starten waar die fundamentele vakken aan bod komen. En 
waar ze na 1 of 2 jaar kiezen voor een meer fundamentele of toegepaste 
opleiding in de wetenschappen.

Ann Nowé:
De opleiding informatica is historisch gegroeid vanuit de opleiding wis-
kunde. De bacheloropleiding informatica bestond vroeger o.a. uit wis-
kunde en fysica. Maar ondertussen is het domein van de computerwe-
tenschappen zo gegroeid dat we keuzes moesten maken en nu meer de 
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Hoekje van de faculteit WE

nadruk leggen op het computationeel denken en de onmis-
bare wiskunde. De master ingenieurswetenschappen: com-
puterwetenschappen is zowel toegankelijk vanuit de fun-
damentele bachelor Computerwetenschappen als vanuit 
een bachelor ingenieurswetenschappen. Deze bachelorop-
leidingen verschillen wel heel sterk van elkaar. De ingeni-
eurs krijgen een hele brede waaier aan wetenschappelijke 
vakken en minder programmeertalen en dergelijke. Maar 
toch vullen deze studenten elkaar later aan in de masterop-
leiding of in het onderzoeksveld. Denk maar aan Robotics 
waar de ingenieur ook kennis heeft van electronica, duur-
zame materialen, mechanisch ontwerp en budget; daar 
waar de computerwetenschapper meer expertise heeft op 
het vlak van de computationele processen, zoals de schaal-
baarheid van de algoritmes in termen van tijd en geheugen 
capaciteit, flexibele en gebruiksvriendelijke programme-
ring, enz. 

Wat voor ingenieurs trachten jullie aan de maatschappij af 
te leveren of wat zijn hun sterke punten?

Ann Nowé: 
Ik denk dat er twee belangrijke eigenschappen zijn die ze 
doorheen de opleiding meekrijgen. Ten eerste het probleem- 
oplossend, abstract denken. Een computerwetenchapper 
leert de meest complexe problemen ontrafelen om ze dan 
zo efficiënt mogelijk aan te pakken. 
Ten tweede is er de interdisciplinariteit. Ze leren commu-
niceren met experts in andere domeinen. Computerweten-
schappers worden in alle mogelijke sectoren ingezet. Gege-
ven het aantal beschikbare studiepunten is het onmogelijk 
om alle specifiek aspecten van deze sectoren expliciet aan 
bod te laten komen. We verwijzen wel vaak naar voorbeel-
den uit de praktijk en hebben een aantal gastdocenten die 
de studenten lessons learned vanuit het werkveld aanbren-
gen.  Verder is er een brede waaier aan keuzevakken om 
daar hun interesses te volgen maar uiteindelijk moeten ze 
zich kunnen inleven in elke andere wetenschap gaande van 
psychologie tot chemie en van economie tot geneeskunde 
om daar de problemen te kunnen vertalen naar computer-
oplossingen.

Wim Versées: 
De bio-ingenieurs die na 5 jaar afstuderen zijn heel breed 
inzetbaar. Onze alumni gaan aan het werk in de meest uit-
eenlopende functies en sectoren. Een eerste aspect is ze-
ker de polyvalentie.
Een tweede aspect is de kritische ingesteldheid. We leg-
gen de nadruk liever op de onderzoekende geest dan op 
de feitenkennis. Met feitenkennis alleen ben je niets in een 
domein dat razendsnel evolueert. 
In plaats van examens en taken enkel te laten draaien rond 
die feitenkennis stimuleren wij discussie en refelectie rond 
de vooruitgang in de biotechnologie. Groepswerk speelt 
daarbij ook een cruciale rol.

Eric Jespers:
Dit zijn belangrijke kenmerken van al onze wetenschap-
pelijke opleidingen: leren reflecteren over problemen op 
lange termijn, communicatie en interdisciplinariteit. Onze 
wetenschappers genieten een brede opleiding ... en zijn 
daardoor snel inzetbaar in allerlei domeinen. Dit is een be-
langrijk verschil tussen afgestudeerden van de hogeschool 
en de universiteit. Professionele bachelors zijn vaak opge-
leid in een sterk afgebakend domein waardoor ze onmid-
dellijk gespecialiseerd zijn. Van een universitaire weten-
schapper verwacht men dat hij/zij zich continu bijschoolt 
en zich kan aanpassen aan nieuwe gegevens of concepten. 
Zij komen in een een grote variatie van functies terecht: van 
research&development tot management. Waarbij creativi-
teit, communicatie en toekomstgerichtheid belangrijke ei-
genschappen zijn. 
Ook aan de universiteit mag men niet stilstaan en moeten 
onderzoekers de laatste evoluties opvolgen. Het is interes-
sant dat er regelmatig nieuwe professoren worden aange-
steld met hun eigen expertise. Doctorale en postdoctorale 
onderzoekers spelen hierin een belangrijke rol. 

Ann Nowé:
Bij informatici is er een heel duidelijk verschil tussen alum-
ni van de hogeschool en de universiteit. Professionele ba-
chelors leren een aantal programmeertalen ... die vandaag 
in de industrie gebruikt worden, en kennen de functiona-
liteiten van die talen in detail. . Een universitaire compu-
terwetenschapper leert vooral de historiek, de opbouw, de 
logica, de efficiëntie van verschillende programmeerstijlen 
en zal later heel snel een nieuwe taal aanleren of aanpas-
sen aan nieuwe noden. Een professionele bachelor kent de 
programmeertalen heel grondig maar zal sneller vastlopen 
op een complex probleem of de vertaling van dat probleem 
naar een computerprogramma. 

Denken jullie dat de VUB’ers zich op één of andere manier 
onderscheiden van andere ingenieurs?

Ann Nowé:
Vanuit de bedrijfswereld krijgen we vooral te horen dat 
onze informatici goed opgeleid zijn in gans het spectrum 
van de computerwetenschappen en dus ook goed kunnen 
programmeren, ook al is dit niet de kern van de opleiding. 
Anderzijds worden onze specialisaties ook erg op prijs ge-
steld alsook de interdisciplinaire aanpak. Iedere univer-
siteit kiest er voor om bepaalde accenten te leggen in dit 
breed vakgebied. Wij bieden als specialisaties Artificiële 
Intelligentie, Multimedia , Software Languages en Software 



Engineering en Web- & Informatiesystemen aan. In de 2 ja-
rige masters kiezen de studenten één van deze specialisa-
ties maar kunnen ze keuzevakken uit deze diciplines combi-
neren als hun interesse breder is. Naast deze specialisaties 
komen ook aspecten als security aanbod die relevant zijn 
voor elk van deze specialisaties.

Wim Versées:
Onze bio-ingenieurs onderscheiden zich vooral door hun 
mondigheid en hun zelfstandigheid. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de persoonlijke aanpak van de Vrije Universi-
teit Brussel. We starten al heel vroeg met mondelinge exa-
mens. Studenten leren standpunten in te nemen en deze ob-
jectief te motiveren. De barrière tussen de professor en de 
student is niet groot en dit stimuleert hen om op te komen 
voor hun mening. 

Eric Jespers:
Als professor is het vanzelfsprekend boeiender wanneer 
een student zelf met een onderzoekstopic komt aanzetten 
of met jou een inhoudelijk debat aangaat. Onze studenten 
zijn getraind in abstract en kritisch redeneren. Omwille van 
die eigenschappen zijn ze ook heel gegeerd in bedrijven. 

Op welke manier brengen de alumni nu aspecten aan die 
zeker moeten behouden blijven, versterkt of gewijzigd wor-
den in de opleiding? Of hoe vragen jullie naar feedback?

Wim Versées:
In de eerste plaats worden er op regelmatige basis enquê-
tes afgenomen onder de alumni, meestal naar aanleiding 
van een visitatie. Hieruit is tot nu toe gebleken dat de grote 
meerderheid van de alumni heel tevreden is over de oplei-
ding. Momenteel wordt ook een zogenaamde  “klankbord-
groep” van alumni en niet alumni uit verschillende sectoren 
opgericht die ongeveer jaarlijks zal uitgenodigd worden om 
te brainstormen en om het opleidingsprogramma kritisch 
te bekijken. Zij kunnen ons wijzen op nieuwe tendensen in 
het werkveld. Tenslotte, zijn er de Science Fellows die vanuit 
hun ervaring raad geven aan de vakgroep.
Niettegenstaande willen we onze contacten met de alumni 
bestendigen. Naast alumni-events bekijken we de mogelijk-
heden die bestaan op niveau van sociale media. Iedere afge-
studeerde kan gevraagd worden om zich toe te voegen aan 
een LinkedIn groep. We denken ook aan een elektronische 
nieuwsbrief met wist-je-datjes over de laatste onderzoeks-
resultaten. We zouden alumni graag systematisch uitnodi-
gen voor doctoraatsverdedigingen. Het kan een terugkom-
moment zijn waar ze bovendien iets van opsteken.

Ann Nowé:
Het Departement Informatica nodigt haar alumni regelmatig 
uit op informele momenten, recepties of afscheidsfeestjes 
of ter gelegenheid van een VUB-alumni-event. Zo hebben we 
ook een uitnodiging uitgestuurd voor de Emeriti-viering van 
collega professor Theo D’Hondt.
Tijdens zo’n informele momenten kunnen afgestudeerden 

ons wijzen op evoluties in het vakgebied waar wij minder 
mee vertrouwd zijn. Onlangs werd er beslist om het vak ‘Se-
curity’ in te richten. Niet door de terreurdreigingen maar wel 
omdat computerwetenschappers in een bedrijf geconfron-
teerd worden met massa’s data, vaak persoonlijke data die 
moeten beveiligd worden. Welke regelgeving bestaat hier-

rond, hoe werken honderden mensen met data zonder ze 
vrij te geven, hoe bescherm je deze data tegen hackers...? 
Uit jaarlijkse hacketons blijkt dat onze studenten wel goed 
scoren in dit domein omdat ze daar in hun vrije tijd veel mee 
bezig zijn. Maar we zouden dit nu meer willen kaderen in 
een cursus om het theoretische luik aan bod te laten komen.

Wat hopen jullie in je huidige functie te bereiken? Of hoe 
zien jullie de faculteit/vakgroep/opleidingen verder evolu-
eren?

Eric Jespers: 
Op de eerste plaats wil ik dat onze professoren terug meer 
tijd krijgen voor hun kerntaken, namelijk onderzoek en 
onderwijs. Hun werkverdeling is de laatste jaren enorm 
verschoven. Te veel nadruk ligt nu op het management, ad-
ministratie en alle regelneverij die daar komt bij kijken. Zij 
moeten constant filters inbouwen: dat ga ik doen, dat laat ik 
liggen. Ze gaan allemaal gebukt onder een enorme werklast. 
Het is een uitdaging om te zoeken naar een efficiëntere ma-
nier van werken die heel de faculteit ten goede komt.
We zijn nu vanuit het bestuur van de faculteit begonnen met 
een herverdeling van de taken. De faculteit hangt niet lan-
ger van één persoon af. Er werd een team aangesteld van 8 
personen, 8 functies, met elk hun verantwoordelijkheid. De 
taken werden opgedeeld en de decaan zorgt voor de over-
koepeling. Zonder die ploeg zou ik mijn functie van decaan 
niet kunnen waarnemen zonder mijn onderzoek stop te zet-
ten.
Per formaliteit die op ons afkomt trachten we een soort van 
algoritme op te stellen waar heel de faculteit mee aan de 
slag kan. Denk maar aan examenroosters, doctoraatsverde-
digingen organiseren, evaluaties,...

Hoekje van de faculteit WE
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Gezocht: geëngageerde bio-ingenieurs!

Sinds de oprichting in 1980 is de V.Ir.Br. de alumnivereni-
ging voor zowel burgerlijk als bio-ingenieurs. Alumniwer-
king is de voorbije jaren een belangrijke parameter gewor-
den in de beoordeling van de opleidingen tijdens visitaties 
of accreditaties, waardoor we dus meer zijn dan een groep 
alumni die de banden onderling onderhoudt: onze Facultei-
ten hebben ons nodig!

Wij hebben vastgesteld dat de vertegenwoordiging en 
participatie van bio-ingenieurs  in de alumnivereniging de 
laatste jaren teruggelopen is en willen deze trend omkeren, 
zodat de visibiliteit van de bio-ingenieurs stijgt en er ook 
meer specifieke activiteiten voor bio-ingenieurs georgani-
seerd worden. Wie kan er immers beter de interesses van 
de bio-ingenieurs inschatten, dan de bio-ingenieurs zelf?

De Raad van Bestuur van de  V.Ir.Br. heeft daarom beslist 
het roer radicaal om te gooien o.a. met een naamswijziging, 
waardoor alle ingenieurs van de VUB zich meer aangespro-
ken voelen. Met alle worden wel degelijk alle Brusselse in-
genieursprofielen met hun specifieke eigenheid bedoeld: 
bio-ingenieurs, burgerlijk ingenieurs, burgerlijk ingenieurs 

Ann Nowé:
In dezelfde lijn heeft het Departement Informatica geïn-
vesteerd in een pedagogisch medewerker die de werklast 
van de professoren en assistenten verlicht. De medewer-
ker zorgt voor de coördinatie van allerlei administratieve 
en dienstverlenende taken. Verder probeer ik de contacten 
tussen onderzoeksgroepen, vakgroepen, faculteiten en 
dus de interdisciplinariteit te bestendigen.
Op niveau van onderwijs zijn we actief in het Forum voor 
Informaticawetenschappen www.i22n.org.
Het is een groep van docenten en vakdidactici uit de infor-
matica dat vooral bezorgd is om het aanbod van informa-
tica in het secundair onderwijs. De jongeren hebben een 
totaal verkeerd beeld van het vakgebied. Ze denken dat het 
draait rond Word en Excel. Dat is hetzelfde wanneer je het 
vak Nederlands herleidt tot dactylo-lessen.
In Engeland zijn ze onlangs drastisch van koers gewijzigd 
en leren leerlingen ‘unplugged’ probleemoplossend den-
ken. Dat betekent zonder computer leren problemen ontra-
felen. Denk maar aan het sorteren van een kaartspel. LLijkt 
eenvoudig, maar er zijn specificaties nodig, een ondub-
belzinnig stappenplan uitgedrukt in een formeel taaltje en 
het moet efficiënt gebeuren. Op die manier worden ze snel 
vertrouwd met het computationeel denken. Ze zijn hier nu 
twee jaar mee bezig en dus nog te vroeg om te vruchten 
te plukken. Maar we hopen dezelfde evolutie in België te 
bewerkstelligen.
Beeld je in dat iedereen deze manier van redeneren beter 
begrijpt, dat is niet enkel interessant voor de opleiding 
maar dat betekent ook dat managers in bedrijven gerichter 

kunnen samenwerken met IT’ers, dat er wederzijds begrip 
is bij het opstellen van een project. Dan weten managers 
ook beter wat ze kopen van een IT-consultant. Daarnaast 
willen we uiteraard een voortrekkersrol blijven spelen ook 
op het vlak van onderzoek.

Wim Versées:
De vakgroep heeft essentieel de taak om een aantal belang-
rijke pijlers te bewaken: onderwijs, onderzoek en interactie 
met de maatschappij. De kwaliteit van ons onderwijs ma-
nifesteert zich o.a. in een stijgende trend in de instroom 
van nieuwe studenten in de bachelor Bio-ingenieursweten-
schappen. Dat willen we natuurlijk graag behouden en ver-
der verbeteren. Mogelijkheden om de instroom te verhogen 
liggen er echter zeker nog op het gebied van de zijdelingse 
instroom vanuit de industriële wetenschappen, andere uni-
versiteiten en buitenlandse studenten voor de Engelstalige 
opleidingen. Denk maar aan de Master of Science in Biomo-
lecular Sciences.
Daarnaast is er het onderzoek dat onlosmakelijk gekop-
peld is aan universitair onderwijs. Een aantal van onze 
onderzoeksgroepen behoren nu reeds tot de onderzoeks-
speerpunten van de VUB. Maar we trachten ook onderzoe-
kers die in het buitenland een carrière hebben opgebouwd 
terug naar hier te krijgen (bijvoorbeeld via het Odysseus-
programma) en recent kregen twee personen ook een ERC 
(European Research Council) Grant. Dat zijn mooie oppor-
tuniteiten voor onze vakgroep om het onderzoek verder te 
versterken en te diversifiëren.

architecten, industrieel ingenieurs, ingenieurs in de com-
puterwetenschappen.

De mening van het bestuur is dat ruime participatie uit elke 
deelgroep nodig is, om tot een representatieve vertegen-
woordiging te komen. Vandaar deze concrete oproep naar 
een gemotiveerde bio-ingenieurs die de alumniwerking 
voor de bio-ingenieurs van de VUB nieuw leven wil inbla-
zen. Dit kan door mee in de Raad van Bestuur te helpen be-
sturen, maar even goed door met grote autonomie activitei-
ten op te zetten, waarbij wij klaar staan met ondersteuning, 
zowel qua infrastructuur, contacten, tools, als het vereiste 
budget, onder het motto: een alumniwerking voor en door 
bio-ingenieurs. 
 
Zoek jij een extra uitdaging, wil je ervaring opdoen als vrij-
williger of wil je een boost geven aan de alumniwerking van 
uw Faculteit? 
De VirBr wil jou en je collega bio-ir’s graag succesvolle pro-
jecten zien realiseren die de banden tussen alle (bio-)in-
genieurs van onze alma mater versterken en zal de nodige 
ondersteuning voorzien!

Hoekje van de faculteit WE
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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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In de komende edities van de VIrBr Mail zullen we onze cover 
gebruiken om een onderzoeksgroepsproject of -groep in de 
kijker te zetten. Deze keer is het onderzoek van de vakgroep 
Industriële Ingenieurswetenschappen (INDI) aan de beurt. 
Na de inkanteling van de EhB 2 jaar geleden heeft de VIrBr 
er een nieuwe groep alumni bijgekregen. Hoog tijd dus om 
jullie kennis te laten maken met het FabLab en de duurzame 
projecten waaraan ze werken. We laten Mark Runacres, vak-
groepsvoorzitter van INDI, aan het woord :

De vakgroep Industriële ingenieurswetenschappen (INDI) 
verenigt onderzoekers uit de vakgebieden elektromecha-
nica en elektronica-ICT. De leden van de vakgroep INDI zijn 
op het vlak van onderwijs actief binnen de opleiding tot In-
dustrieel ingenieur die tot oktober 2013 nog deel uitmaakte 
van de Erasmushogeschool Brussel. 

Onderzoekers van INDI zijn verbonden aan verschillende on-
derzoeksgroepen van de faculteit IR, en leggen binnen die 
onderzoeksgroepen een eigen accent, waar de industriële 
relevantie en de snelle toepasbaarheid van het onderzoek 
centraal staat. Het is de visie van de vakgroep dat indus-
trieel ingenieurs moeten beschikken over goede hersenen 
en een goed paar handen. Er wordt dan ook veel belang ge-
hecht aan het kunnen realiseren van de onderzoeksideeën, 
onder het motto “Not powerpoints but prototypes”. Hierin 
staat het FabLab Brussels, dat wordt uitgebaat door de vak-
groep INDI, centraal. In het FabLab hebben we 3D-printers 
en -scanners, freesmachines, laser- en plasmasnijders, 
PCB-etsen en allerhande klein materiaal, waarmee we de af-
stand tussen idee en prototype tot het minimum reduceren. 

Ook studenten werken vanaf het eerste jaar van hun oplei-
ding in het Fablab. Via verschillende ontwerpprojecten met 
praktische realisaties worden ze klaargestoomd voor de ba-
chelorproef en de masterproef, die dikwijls nauw aansluit 
bij lopend onderzoek binnen de vakgroep. We hopen op die 
manier onderzoekende ingenieurs af te leveren die in het 
bedrijfsleven een motor voor innovatie kunnen zijn.

Het onderzoek bin-
nen INDI is geclus-
terd rond het thema 
duurzaamheid en 
milieu. Binnen de 
elektronica zijn 
draadloze sensor-
netwerken een van 
de belangrijkste 
onderzoekslijnen. 
Het doel is om op 
een snelle en goedkope manier milieuparameters zoals 
geluid en luchtkwaliteit te kunnen meten. Een andere on-
derzoekslijn is energy harvesting. In overeenstemming met 
de hands-on attitude van INDI wordt zowel de hardware als 
de software in huis ontwikkeld. Binnen de elektrotechniek 
wordt er state of the art onderzoek gedaan naar elektrische 
energie-opslag, een thema dat van groot belang is voor de 
transitie naar duurzame mobiliteit en energie. Binnen de 
mechanica staat onderzoek naar windenergie en biomassa 
centraal. Hoewel simulaties in dit onderzoek niet worden 
geschuwd, zouden we INDI niet zijn als we onze ideeën niet 
zouden uitwerken tot prototypes die in de windtunnels of op 
het terrein kunnen worden getest en verbeterd. 

Coverfoto : Het FabLab
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Voorbije activiteiten

ACADEMISCHE OPENING VUB

MARATHON VAN BRUSSEL

VUB GALABAL

Dit jaar vond de academische opening van de VUB 
voor het eerst buiten de campus plaats. Een duurzame 
stoet vertrok van de campus naar de BOZAR in hartje 
Brussel, waar het academiejaar op gang werd getrapt. 
Het thema dit jaar was “VUB... meer dan studeren 
alleen”. In dit kader kwam ook alumni Aushim Koumar 
aan het woord  over de duurzame projecten van Edu-
kado. (fotograaf : Vrije Universiteit Brussel)

Op zondag 4 oktober werden de straten van onze hoofdstad 
ingepalmd door een massa sportievelingen voor de Brussels Ma-
rathon & Half Marathon. Ook een delegatie lopers van de VUB en 
VIrBr nam deel aan het event. Achteraf werd er in het prestigieuze 
Hotel Metropole nagepraat op de door de VUB georganiseerde 
receptie.

Schoon volk op het Galabal van de Vrije Universiteit Brussel, 
dat door OSB en onze Alma Mater werd georganiseerd op 
vrijdag 16 oktober. Het werd een leuk weerzien met oude kame-
raden en een aangenaam kennismaken met nieuwe gezichten. 
En dat alles in de uitverkochte zalen van de Waerboom in Groot 

Bijgaarden. (fotograaf : Kelly Langenus)
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Voorbije activiteiten

SYMPOSIUM

ALUMNIAVOND ARCH/BOUW

GALATEA

IE PRIJZEN

Op 14 november vond de jaarlijkse Galatea 
plaats van de VIrBr. Een brainstorm-verga-
dering waarop onze bestuurders naar de 
toekomst kijken. Zoals jullie kunnen zien werd 
er hard gewerkt.

Het is een traditie geworden : de donderdag voor St V verzamelen de 
alumni van de architectuur en bouwkunde op het eerste verdiep van 
gebouw K om enkele lezingen bij te worden en bij te praten. 

4 van onze kersverse VIrBr alumni werden op de recente 
ie-net prijzen gelauwerd : Edith Oyen, Audrey Cuvellier, 
Margaux Leemans en Sidney Goossens. Meer informatie 
vinden jullie in het voorwoord van decaan Annick Hubin 
en op pagina 21

Het symposium “Electric trans-
portation, advanced storage 
and smart management” was 
een schot in de roos. Met boei-
ende sprekers en de aanwezig-
heid van enkele elektrische 
wagens werd een boeiende 
avondprogramma voorgescho-
teld.
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In deze rubriek brengen we het verhaal van een stukje Brus-
sel dat net zoals onze hoofdstad door iedereen gekend maar 
lang niet door iedereen bemind is. Door het verhaal achter 
een bepaalde plek te brengen pogen we hier verandering in 
te brengen. Dit kwartaal : Het Reyersviaduct.

U kent hem wel, het viaduct dat we allen wel eens hebben 
genomen om naar onze Alma Mater te komen en die de laat-
ste tijd reeds overvloedig onder de aandacht is gekomen. 
Vandaag kan u reeds zien dat er gewerkt wordt. Maar wat is 
de bedoeling eigenlijk? Waarom staat dit gedrocht er über-
haupt? En, zoals gewoonlijk, gaat zo’n groot bouwproject 
nooit vlot waardoor er steeds een verhaal te rapen valt.

Historiek
Het Reyers viaduct is het stukje temidden van de Generaal 
Wahis- en de Brand Whitlocklaan en vormt de brug tussen 
het Meiserplein en het Vergotesquare ter hoogte van de 
opritten naar de E40 richting Luik (wie er met de auto pas-
seerde heeft er vast wel eens stilgestaan). Vlakbij kijkt de 
VRT-toren uit over het geheel.

Bij de studie voor de aanleg van de snelweg Brussel – Luik, 
wat we vandaag kennen als de E40, in 1964 wilde men een 
snelle verbinding met de stad mogelijk maken. Hierbij stuit-
te men echter op de Reyerslaan, die deel uitmaakt van de 

Het verhaal achter: …. Het Reyersviaduct

(1) Bron: http://www.monument.irisnet.be/nl/

Infobord Openbare ruimte Brussel : Het viaduct voor en na de afbraak

ringweg die het oosten van Brussel omschrijft. Een herin-
richting van de zone drong zich op. 
Na oeverloos gekibbel tussen de Belgische Staat enerzijds 
en de gemeente Schaarbeek anderzijds (was het ooit an-
ders?) kwam men uiteindelijk tot de situatie die we vandaag 
de dag kennen. De Reyerslaan, zoals de andere ringlanen, 
werd omgevormd tot stedelijke autoweg terwijl men de E40 
zal kanaliseren in tunnels onder de laan.

Van een viaduct was toen nog geen sprake. Het zal nog tot 
1967 duren wanneer men een viaduct plant tussen de Ge-
neraal Gratrystraat en de Opaallaan om het verkeer op de 
ringweg vlot te kunnen laten doorstromen. Begin jaren 1970 
is het Reyersviaduct een feit. (1)

Renovatie en beslissing tot afbraak
Begin 2014 werd beslist om dit staaltje bouwkunde te re-
noveren nadat er brokjes beton op de tramsporen waren 
gevallen. Bij de start van de werken bleek echter dat het 
viaduct in een slechtere staat verkeerde dan was gedacht. 
De renovatiekosten zouden hierdoor veel te hoog oplopen. 
Men besliste dan ook in augustus 2014 om het viaduct voor 
eens en altijd af te breken om plaats te maken voor een 
stadsboulevard waar fietsers en voetgangers opnieuw meer 
plaats krijgen.

De uiteindelijke beslissing om het viaduct af te breken ka-
dert eveneens in de herinrichting van de nabijgelegen Rey-
erssite. Hier is een groot park gepland met 2.000 nieuwe 
woningen en ook nieuwe kantoren voor de openbare omroe-
pen VRT en RTBF. Door de afbraak van het viaduct sluit het 
nieuwe complex beter aan op de rest van de stad.

Uiteindelijk is het de bedoeling om de Reyerslaan om te vor-
men tot een moderne stadsboulevard. Een datum voor de 
definitieve heraanleg en een einddatum voor de werf zijn 
nog niet bekendgemaakt.

Voorlopige herinrichting (Infobord ORB)
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Het verhaal achter: …. Het Reyersviaduct

Het viaduct ingepakt voor asbestwerken

Evaluatie van de kosten
Na het vallen van stuken beton op de tramsporen in april 
2014 stelde men een onderzoek in dat de kostprijs van de 
renovatie raamde op 2,1 miljoen euro. Uiteindelijk zouden 
de kosten oplopen tot 4 miljoen euro waarna men overging 
tot de afbraak. De volledige heraanleg van het Reyersvia-
duct zal in totaal 21 miljoen euro kosten.

Toen was er nog maar 1
Met het verdwijnen van he Reyersviaduct blijft in Brussel 
nog één van de drie stadsviaducten over die midden vorige 
eeuw werden opgetrokken: het Herrmann-Debroux-viaduct 
in Oudergem.
De eerste brug die tegen de grond ging was het viaduct van 
Koekelberg, over de Leopold II-laan, dat werd opgetrokken 
voor de Wereldtentoonstelling in 1958. Het ging om een tij-
delijke constructie, die desalniettemin bleef staan tot 1984. 
Daarna werd de brug verscheept naar de Thaise hoofdstad 
Bangkok, waar ze nog steeds in gebruik is. In Brussel werd 
de brug vervangen door een tunnel.

Rest enkel nog het Herrmann-Debroux-viaduct in Oudergem 
maar ook hiervan is de toekomst onzeker. In de komende 
jaren zal ook de heraanleg van deze zone, waar de E411 in 
de stad uitkomt, worden bestudeerd.

Caroline en Alex

De afbraak
Bij de start van de afbraakwerken werd er echter vastge-
steld dat er asbest zat in de verf op het viaduct. Hierdoor 
kon deze niet zomaar met de grond worden gelijk gemaakt. 
De zone waar het asbest werd aangetroffen moet tijdens de 
werken dan ook hermetisch worden afgesloten om te ver-
mijden dat asbestvezels vrijkomen. Om die operatie veilig 
te laten verlopen werd een onderdruk gecreëerd op de plek 
in kwestie.
Eens dit voltooid konden de echte afbraakwerken van start 
gaan op 29 oktober 2015. De afbraak zal zich afspelen in 
twee fases:
• Fase 1: betreft de afbraak van het brugdek in voorge-

spannen beton. (einddatum 8/11/2015)
• Fase 2: betreft de afbraak van de hellingen in gewa-

pend beton. (tijdens de winter 2015-16)

Er zal nog een tijdelijk inrichtingsplan worden bekendge-
maakt voor de periode tussen het beëindigen van de af-
braakwerken en de aanvang van heraanleg van de Reyer-
slaan. 

Het Leopold II viaduct
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Bezoek geautomatiseerde bakkerij BroodNodig.

Na de drukte van het Kerst- en Nieuwjaarsgebeuren kunnen 
we met ie-Net Brabant/Brussel en VIrBr kennis maken met 
een bakkersbedrijf dat enerzijds een familiale traditie ver-
der zet, maar daarnaast ook tal van nieuwe concepten heeft 
uitgewerkt. BroodNodig, de bakkerij van Marc en Lutgart 
van Eeckhout-Lyen, werkt nog altijd met een traditionele 
oven in de korteketenbakkerij in Hofstade. Maar hun uniek 
concept bestaat er in om steeds kraakvers brood dicht bij de 
consument te brengen via hun zelfbedieningswinkels. Da-
gelijks vertrekken de verschillende varianten van vers brood 
naar een twaalftal BroodNodig-shops in het Mechelse.

We worden op zaterdag 30/01/2016 om 10u00 verwelkomd 
en daarna krijgen we een rondleiding waar eerst de grond-
stoffen worden besproken. Daarna volgt een bezoek aan 
het atelier met de verschillende te gebruiken toestellen en 
krijgen we toelichting rond de gebruikte methodes en fases 
in het productieproces. Tenslotte een zicht op de werking 
van een broodshop en hoe men van op afstand automaten 
kan opvolgen. We eindigen met een degustatie waar ook in-
formeel kan nagepraat worden, en wordt er kleine attentie 
aangeboden.

Praktische gegevens :

Datum: 30 januari 2016, om 10u00. 
Plaats: Tervuurse steenweg 233, 1981 Hofstade (Vlaams-Brabant) (rou-
tebeschrijving volgt bij bevestiging)
Deelname bijdrage : 10.00 € per persoon voor leden en hun gezinsleden 
(25 € per persoon voor niet-leden). 
Te storten op rekening BE39 3631 5273 4119 van ie-Net Brabant/Brus-
sel met vermelding 20160130-xy (x = het aantal leden, y = het aantal 
niet-leden).
Inschrijving: Via de website, via E-mail (fred.ceusters@skynet.be) of 
via ir. F. Ceusters, tel. 016/22.01.63 of  0478/88.01.96. Let wel : aantal 
deelnemers is beperkt !

NIEUWJAARS 
RECEPTIE 

Vrijdag 29 januari - 18u 
U-Residence VUB 

Reserveren 
info@osb.be 
02/644 64 60 

De Oudstudentenbond VUB  
nodigt u van harte ui t  op haar  
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Edukado 2016: een kleuterschool in Malawi

Edukado, die naam zegt jullie misschien nog iets van de 
voorbije edities. Dit initiatief ontstond zes jaar geleden op 
de ingenieursfaculteit van de VUB. Enkele gemotiveerde 
studenten wilden een bouwproject uitvoeren in Bangla-
desh, ze slaagden in hun opzet. Na enkele projecten in 
Azië, is het nu de beurt aan Afrika, meer bepaald Malawi in 
het Zuid Oosten. Edukado bestaat ondertussen uit enkele 
ervaren bestuursleden en het team Malawi2016 uit studen-
ten aan verschillende faculteiten, de ingenieursfaculteit is 
zeker goed vertegenwoordigd.

In samenwerking met de Belgisch-Malawische vzw GenCoo 
zullen we in de zomer van 2016 een kleuterschool bouwen 
in het district Chimutu. Hier heeft GenCoo eerder al ver-
schillende projecten uitgevoerd, zo staat er al een kippen-
boerderij en een ‘centre of knowledge’ is er een dam, zijn 
er enkele wegen aangelegd tussen de verschillende dorpen 
en werden er een maïs- en sojatuin aangelegd. Het centre 
of knowledge fungeert al als schooltje maar barst uit zijn 
voegen, daarom is de constructie van een nieuw gebouw 
hoogstnodig. 

We zullen zelf met het team de bouw van het schooltje uit-
voeren tijdens de zomermaanden onder leiding van lokale 
aannemers. Shadreck, de oprichter van GenCoo in Malawi, 
zal ons helpen aan de juiste werkkrachten en bouwmate-

rialen te geraken. Om wat voorbereidingen te treffen gaan 
twee studenten en één bestuurslid al in de lesvrije week in 
februari ter plaatse.

Om de bouw te financieren, zamelen we gedurende heel dit 
academiejaar geld in door middel van tal van activiteiten. 
Ons eetfestijn op 7 november bracht al meer dan €2000 op 
en we verkochten ook al hamburgers en kalenders. Verder 
rekenen we ook op sponsors. V.Ir.Br. was onze eerste spon-
sor, waarvoor nogmaals dank! 

Het volgend semester heeft nog heel wat activitei-
ten in petto waarop we jullie van harte willen uit-
nodigen: 
Op paaszondag 27 maart, ’s avonds, zal de toneel-
groep MATTAB een voorstelling spelen waarvan de 
opbrengst naar Malawi2016 gaat. De voorstelling 
zal doorgaan in Hoeilaart in het GC Felix Sohie.
Op 30 april is ons tweede eetfestijn gepland. Op-
nieuw zullen we een driegangendiner serveren in 
de eetzaal van het Lutgardiscollege te Oudergem.
Verder zullen er nog een quiz en tal van activitei-
ten doorgaan waarvan de datum nu nog niet vast-
ligt. Om op de hoogte te blijven, kan je ons altijd 
volgen door ons te liken op facebook of door af en 
toe onze site te bezoeken; www.edukado.be.
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VUB FELLOWS : Peter Grognard

Wat doet de verkiezing als fellow met een mens?
Dit geeft een heel fijn gevoel, eerst beschouw je het als een 
leuke onderscheiding, maar dan zie je in dat er veel meer in 
kan zitten dan de banden met de VUB te onderhouden en te 
verdiepen.

Hoe pak je dan je rol als fellow aan? 
Ik zie hier vooral een opportuniteit de ingenieursfaculteit te 
promoten bij het grote publiek, ze aantrekkelijker te maken 
voor studenten en haar belang in de wereld te vergroten. Dit 
kan bijvoorbeeld door studenten aan uitdagende en interes-
sante stageplaatsen te helpen. Of onderwerpen en sprekers 
aan te brengen voor uitstralingsactiviteiten zoals deze van 
UPV. Door hulp te bieden (op basis van ervaring) bij de va-
lorisatie van de originele ideeën die regelmatig ontstaan in 
de faculteit. En door de vele internationale contacten die ik 
heb delen met de universiteit om internationale samenwer-
kingen te bevorderen. Dit gebeurt momenteel met Brazilië. 

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 bedrijfs-
leven, 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. We laten hen in de volgende edities 
van de VirBr Mail aan het woord. De eerste in de rij is Peter Grognard, die onze voorzitter over de vloer kreeg voor een goed 
gesprek. 

Naam : Peter Grognard
Promotie : 1988
Afstudeerrichting : Toegepaste Natuurkunde
Functie / Werkgever : Managing Director, Thales Alenia 
Space Leuven
Vorige werkgevers : 
• 2000-2014 : Oprichter en CEO Septentrio
• 1998-1999 : IMEC
• 1994-1998 : Attaché Belgische ambassade 

Washington
• 1992-1994 : Afgevaardigde van Belgisch 

Wetenschapsbeleid bij ESA.
• 1988-1990 : Vorser VUB.

Waarom ben je komen studeren aan de VUB? 
Het filosofisch engagement van de VUB was een belangrijke 
factor. Ik groeide op in Oostende tussen vooraanstaande 
vrijzinnigen zoals René Bourgain en Jan Dufour. Het Ko-
ninklijk Atheneum van Oostende was ook VUB vriendelijk. 
Tijdens het vijfde jaar van mijn humaniora had ik de gele-
genheid deel te nemen aan een zomerschool natuurkunde 
aan de VUB. De onderwijsstijl die ik daar ontdekte trok me 
wel aan.

Waarom ben je dan naar de Ingenieursfaculteit gekomen? 
Ik had een voorliefde voor wis- en natuurkunde. Ik wenste 
alles zeer grondig te verstaan, maar van kinds af had ik ook 
veel interesse voor toepassingen van de wetenschap. Ik be-
sefte dan ook vlug dat een brede wetenschappelijke basis 
me meer voldoening zou schenken dan vergedreven speci-
alisatie in één of ander domein van de natuurkunde. Ik had 
ook een leraar wiskunde die zich bijzonder inzette om zijn 
leerlingen voor te bereiden voor het toelatingsexamen.
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VUB FELLOWS : Peter Grognard

Wat heeft de VUB jouw bijgebracht, beantwoordde ze aan 
jouw verwachtingen?
Ik heb er vooral leren werken, en mijn inspanningen rege-
len in functie van de beschikbare tijd. In Oostende had ik 
een fantastische jeugd en moest ik niet nog niet te hard 
werken om goed te slagen en, uit interesse, doorgrondde 
ik zeer diep mijn cursussen wis- en natuurkunde. In eerste 
kandidatuur ging ik zo verder maar dat heeft me wel enkele 
examens in september opgeleverd want er was gewoonweg 
geen tijd om cursussen zoals deze van Lucien Van Hamme of 
Irina Veretennicoff tot in de laatste details te doorgronden.
En hoewel ik naar de VUB uit filosofische en maatschappe-
lijke overwegingen gekomen ben, heb ik ook vastgesteld dat 
redelijk wat van mijn medestudenten deze overwegingen 
niet deelden en dikwijls ook geen opinie uitten. Indien zij 
andere standpunten zouden verdedigd hebben, zou ik daar 
onderwerpen voor verrijkende discussies bij gevonden heb-
ben. 

Hoe heb je jouw loopbaan uitgebouwd na je studies?
Ik heb nooit aan carrière planning  gedaan. Ik heb wel steeds 
met een open geest elke opportuniteit die zich voordeed 
overwogen en gevat wanneer de uitdaging me aansprak. 
Na mijn studies werd ik gedurende drie jaar vorser bij prof. 
Charles Hirsch die me kennis liet maken met het Europees 
ruimteveer project Hermes. Daarna, aan de VUB en aan het 
California Institute of Technology breidde ik mijn kennis 
in de informatica en in de aeronautica uit. Gedurende vier 

jaar was ik wetenschappelijk attaché bij de Belgische am-
bassade in Washington DC. Daar hield ik me bezig met niet-
militaire nucleaire samenwerking en met de voorbereiding 
van het Internationaal Ruimte Station. 
In juni 1998 vervoegde ik IMEC om een spin-off in het do-
mein van de elektronica voor ruimtevaart voor te bereiden. 
In januari 2000 richtte ik deze spin-off, Septentrio nv ge-
noemd, op en werd er de CEO van. Dit bedrijf groeide van 7 
tot meer dan 100 werknemers, en is een van de belangrijk-
ste fabrikanten van hoge-precisie ontvangers voor satelliet 
navigatie. Sinds november 2014 ben ik Managing Director 
van de Thales Alenia Space site te Leuven, waar we elektro-
nica ontwerpen, ontwikkelen en produceren voor satellieten 
en draagraketten.

Ken je VirBr? Ben je er lid van? 
Ja, sinds ik afstudeerde ben ik lid van KVIV en VIrBr, ik lees 
zelfs regelmatig het tijdschrift waarvoor dit interview be-
stemd is.

Wat betekent dat lidmaatschap voor jouw?
Een gelegenheid om contacten te leggen met collega’s die 
werkzaam zijn in totaal verschillende domeinen. Daar ont-
staan vaak de opportuniteiten waarover ik het zonet had. 

Heb je opgemerkt dat KVIV nu ie-net geworden is?
Nee, ik heb wel gemerkt dat de twee laatste jaren commu-
nicatie vanuit KVIV minder duidelijk geworden is. Wat is ie-
net?

Vermits de opleidingen van Industrieel Ingenieur sinds 
2013 “ingekanteld” zijn in de universiteiten werd het lo-

gisch 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, vandaar waarschijnlijk die minder 
aantrekkelijke communicatie.
Ja, fusies zijn nooit eenvoudig, laat ons dus tijd gun-
nen aan de nieuwe vereniging om zich te bewijzen.

Hartelijk dank voor het gesprek, Peter !
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Uitnodiging BAV en AV

Galabal der Ingenieurswetenschappen

Bijzondere Algemene Vergadering

Datum : dinsdag 19 januari
Timing : start om 19u00
Plaats : OSB Huis, Triomflaan 40, 1160 Oudergem

Algemene Vergadering

Datum : vrijdag 26 februari
Timing : verwelkoming om 18u30, aanvang om 18u30. 
aansluitend diner (reservatie vereist).
Plaats : Marriott Hotel, Courtyard Brussels, 
Olympiadenlaan 6, 1140 Evere

De AV zal dit jaar doorgaan in het Marriott Hotel in Evere. Na 
de Algemene Vergadering kan er aan tafel nagekaart wor-
den over het voorbije werkingsjaar en kunnen er plannen 
gesmeed worden voor de toekomst. Het menu en de prijs 
hiervoor zal weldra bekend gemaakt worden via e-mail, 
facebook en via www.virbr.be.

 

Zoals elk jaar, organiseren wij in februari onze Algemene 
Vergadering. Dit is dé gelegenheid voor het bestuur om 
verslag uit te brengen over de werking van de vereniging 
tijdens het voorbije jaar, en om de plannen voor te leggen 
voor het komende en de volgende jaren. Voor jou is dit dan 
weer de geknipte kans om kennis te maken met je bestuur, 
om zelf mee het toekomstig beleid van de vereniging te be-
palen, om een nieuw bestuur te verkiezen en -waarom ook 
niet- om zelf als kandidaat verkozen te worden in het nieuw 
te verkiezen bestuur.

Dit jaar zal er op 19 januari, een maand voor de AV , ook 
een BAV georganiseerd worden. Reden hiervoor is onze 
geplande naamsverandering: VIrBr wordt BrEA. Op de BAV 
staat de goedkeuring van deze statutenwijziging op het pro-
gramma. Indien er op de BAV geen 2/3e aanwezigheid van 
de werkelijke leden is, zal de statutenwijziging een tweede 
keer voorgelegd worden, dit keer op de AV van 26 februari. 
Hieronder vinden jullie de praktische details voor beide ver-
gaderingen:

Duid vrijdag 15 april 2016 alvast met stip aan in uw agenda. 
Die dag nodigen de V.Ir.Br., de Faculteit Ingenieursweten-
schappen en PK u en uw partner namelijk opnieuw uit voor 
het Galabal der Ingenieurswetenschappen. 

Deze keer mogen we u verwelkomen in de zalen van het 
prachtige “Le Palais de Plume” te Ittre. Oude bekenden 
tegen het lijf lopen, socializen met de professoren, een 
praatje slaan met promotiegenoten of gewoon een gezellige 
stijlvolle avond onder vrienden,… Het galabal is de ideale 
gelegenheid om dit alles naar hartenlust te kunnen doen! 
Zoals de traditie het dicteert viert de V.Ir.Br. de promoties 
die 5, 15, 25 en 35 jaar geleden afstudeerden. Dit jaar zetten 
we dus op het bal de promoties 1981, 1991, 2001 en 2011 in 
de bloemetjes.
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Alumni in the picture

In deze rubriek willen we alumni feliciteren die beloond 
werden met een erkenning of prijs, of die onlangs in het 
nieuws kwamen met een interessant project. Bent of kent 
u zo’n alumnus ? Aarzel niet om de gegevens door te sturen 
naar onze redactieraad (redactie@virbr.be).

Ie-net prijzen voor VUB-alumni
Elk jaar reikt ingenieursvereniging ie-net de ie-prijzen uit. 
Deze bekronen de meest verdienstelijke thesisonderzoeks-
projecten van het voorgaande academiejaar. Van de negen 
uitgereikte juryprijzen, gingen er drie naar VUB-ingenieurs. 
Ook de publieksprijs ging naar een VUB’er.
Er werden tien VUB-ingenieurs voor deze jaargang van de 
ie-prijzen genomineerd. Vier hiervan verzilverden hun no-
minatie. Edith Oyen (met haar onderzoek Reologie van rati-
oneel ontworpen peptidehydrogelen) en Margaux Leemans 
(Antilichaamfragmenten als instrument in de ontrafeling 
van de mechanismen van de ziekte van Parkinson) wonnen, 
respectievelijk, de eerste en tweede prijs in de categorie 
voor bio-ingenieurs. In de categorie der burgerlijk ingeni-
eurs veroverde Sidney Goossens (Dynamische rekmetingen 
met microgestructureerde optische vezelsensoren ingebed 
in structurele componenten) de derde prijs. De publieksprijs 
ging naar het onderzoek van burgerlijk ingenieur Audrey Cu-
vellier, Selectie van helende reggentia voor een vasculair 
zelfhelende toepasing.
(www.vubtoday.be)

Alumnus Erik Toorman wint J.J. Mehta Award 2015
Onze alumnus Erik Toorman (Burg.Werkt.-Elektrotechn. Ir. 
(optie thermomechanica), VUB 1987) ontving tijdens de 13e 
Internationale Conferentie over Cohesief-Sedimenttrans-
portprocessen de J.J. Mehta Award. Hij kreeg deze prijs 
voor uitmuntende bijdragen aan de fysica van cohesief-
sedimenttransport en dienstverlening aan de betrokken 
onderzoeksgemeenschap. Volgens het bijbehorende mo-
tivatiecertificaat bestaan zijn belangrijkste wetenschap-
pelijke werken uit een integrale aanpak voor de fysica van 
consolidatie, het rheologisch gedrag van vloeibaar slib en 
de interactie tussen zwevend fijn sediment en turbulente 
stroming van de dragende vloeistof (water). Zijn grondige 
analyses steunen voornamelijk op numerieke modellering 
als onderzoeksmethode.
(bron http://eng.kuleuven.be/algemeen/nieuws/j-j-mehta-
award-2015-voor-erik-toorman)

Fotonica-wetenschapsshows voor scholieren vallen in 
smaak
Eind oktober vonden er op campus Etterbeek interactieve 
wetenschapsshows voor studenten uit het secundair onder-
wijs plaats. Tien jonge onderzoekers van B-PHOT, het Brus-
sels Photonics Team, toonden eenvoudige maar belangrijke 
fotonicaconcepten en lichttechnologiën, die ze illustreerden 
met geavanceerde toepassingen uit het dagelijkse leven.
(www.vubtoday.be)

Vincent Ginis (VUB) genomineerd voor de Eos Pipet 2015
Fysicus Vincent Ginis dong al mee voor de titel van weten-
schapstalent in een wedstrijd van de Nederlandstalige New 
Scientist. Nu is hij ook een van de de vijf laureaten voor de 
EOS Pipet, de prijs waarmee het wetenschapsblad Eos de 
meest beloftevolle jonge onderzoeker van het afgelopen 
jaar bekroont. Hij wist zijn nominatie helaas niet te verzil-
veren, maar dit is alweer een zoveelste erkenning voor het 
werk van de jonge onderzoeker.
(www.vubtoday.be)
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Personalia

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

Trouwfeest? Geboorte? Academische of andere onderscheiding? Sterfgeval? 
Laat het ons weten op redactie@virbr.be en wij maken het hier bekend.

Nourhan MAHMOUD MOHAMED MOHAMED DEYAB
Master in Physical Chemistry 
Ti-Mo-Ni Oxide Nanotube Photoanodes for Enhanced Solar 
Fuel Production
Promotoren: prof. H. Rahier en prof. A. Hubin

Gill SCHELTJENS
Master in de Ingenieurswetenschappen: chemie en 
materialen
Structure-processing-property relationships in plasma 
deposited films in an atmospheric dielectric barrier 
discharge reactor
Promotoren: prof. B. Van Mele en prof. G. Van Assche

Wim SMITS
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: 
chemie en bioprocestechnologie
The impact of flow on chromatographic performance: from 
particle to column scale
Promotor: prof. G. Desmet

Sven VERGUTS
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemie 
en materialen
Development of an Odd Random Phase Multisine EIS based 
toxicity testing method
Promotoren: prof. Y. Van Ingelghem en prof. A. Hubin

Evy VERWIMP
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: 
architectuur
Structural stay-in-place formwork in cement composites for 
thin concrete shells: analysis, modelling and design
Promotoren: prof. T. Tysmans en prof. M. Mollaert

Khodayar ABDOLLAHI ASADABODI
Master of Science in Watershed Management Engineering
Basin scale water balance modeling for variable 
hydrological regimes and temporal scales
Promotoren : prof. O. Batelaan en prof. M. Huysmans

Adriaan BARRI
Master in de wiskunde
A customized machine learning framework for objective 
visual quality assessment
Promotor: prof. A. Dooms

Péter Zoltán CSURCSIA
Master in Electrical Engineering
Nonparametric identification of linear time-varying systems
Promotoren: prof. J. Schoukens en prof. I. Kollár

Ben DE PAUW
Master of Science in de fysica en de sterrenkunde
Experimental analysis of flow-induced vibration in lead-
bismuth cooled nuclear fuel assemblies
Promotoren: prof. F. Berghmans en prof. S. Vanlanduit

Lukas LATACZ
Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen
High-Quality Personalized Text-to-Speech Synthesis for 
Belgian Standard Dutch
Promotor: prof. W. Verhelst

Alexander LUTZ
Doctoraat in de Wetenschappen
Multi-Action Self-Healing Coatings for Corrosion Protection
Promotoren: prof. I. De Graeve en prof. H. Terryn


