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De volgende V.Ir.Br. Mail verschijnt in oktober 2016  
Deadline voor artikels: donderdag 1 september 2016  
 

Lid worden van BrEA? Ga naar www.brea.be/lid!
V.Ir.Br.-Mail is een uitgave van de Vereniging van Ingenieurs uit de 
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Activiteitenkalender V.Ir.Br.

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

Datum Activiteit Wie Plaats

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

ma/vr 10/15-07-2016 Wetenschapskamp : lucht- en ruimtevaartdagen VUB VUB, Etterbeek

za 30-07-2016 Leven in de toekomst : La Coupole, wieg van onze ruimtevaart OSB Saint-Omer

vr 12-08-2016 Motoweekend Moezel en Zwarte Woud ie-net Brabant Duitsland

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

za 24-09-2016 Achter de schermen : Brussels Airport OSB Zaventem

di 27-09-2016 Academische opening VUB Brussel

za 01-10-2016 Bezoek Deurganck-sluis BrEA/ie-net Brabant Antwerpen

di 04-10-2016 Goesting in het Brussels ? BrEA/ie-net Brabant Brussel

zo 06-11-2016 Oestertasting OSB Oostende

do 17-11-2016 Ie-net Prijzen Ie-net TBA

vr 18-11-2016 St Vé VUB Brussel

do 08-12-2016 Vrijzinnig Zangfeest OSB VUB, Etterbeek

december 2016 Dag van de Ingenieur BrEA/EPBA Brussel

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, Nandi 
Vrancken , Yannick Jadoul.

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

Het nieuwe BrEA bestuur zit ondertussen drie maanden in 
het zadel en het is dus hoog tijd voor een korte update van 
de stand van zaken!

De transformatie van V.Ir.Br. naar BrEA is nog steeds volop 
aan de gang. Er wordt ijverig naar een nieuw logo gezocht, 
de huisstijl wordt opgefrist en een nieuwe website is in 
aanbouw. Met andere woorden dit is de allerlaatste editie 
in het “oude” jasje!

Daarnaast zitten we ook niet stil om met ons verjongd be-
stuur aan de toekomst te werken. En die toekomst is na-
melijk heel letterlijk deze van de nieuwe generatie VUB-
ingenieurs. 

We kunnen terugkijken op enkele zeer geslaagde lezingen 
die de overstap van studeren naar werken voor de laatste-
jaars moet vergemakkelijken. Dat niet enkel op lezingen 
studenten geholpen kunnen worden bewijst de succes-
volle editie van onze After-work apéro. Studenten die con-
tact leggen met alumni en zo hun eerste stapjes naar een 
netwerk zetten alsook belangrijke vragen in een informele 
sfeer kunnen stellen. Laat dit een oproep zijn om bij een 
volgende gelegenheid zeker naar deze events af te zakken, 
zelfs al heeft u de VUB reeds vele jaren verlaten.

Last but not least hebben we een gezamenlijke bestuurs-
vergadering met onze zustervereniging van de ULB gehou-
den. Hiermee bereikten we niet alleen de uitwisseling van 
ervaringen en ideeën, maar ook een eerste samenwerking 
! Hierbij geven we in deze mail alvast een primeur : op vrij-
dag 2 december organiseert de BrEA samen met de EPBA 
(Ecole Polytechnique de Bruxelles Alumni) de dag van de 
ingenieur! De precieze onderwerpen zullen nog even een 
geheim moeten blijven, maar een tipje van de sluier kan 
al wel gelicht worden: er zal een surrealistisch labobezoek 
zijn, gevolgd door enkele interessante voordrachten en een 
receptie. Er zal afgesloten worden op een aloude ULB tra-
ditie: het sinds enige jaren (her)opgewaardeerde St-Barbe 
banket.

Roel Callebaut
voorzitter BrEA
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Hoekje van de decaan FIrW

Beste ingenieursvrienden van de VUB

Mijn decanaatsperiode loopt bijna ten einde - een leerrijke 
en uitdagende tijd, een functie die ik nooit als een ‘bijko-
mende taak’ heb ervaren. In februari heeft de faculteit een 
nieuwe decaan verkozen; vanaf oktober 2016 zal collega 
Prof. Stefaan Caenepeel de fakkel van mij overnemen. In 
een volgende editie zal ik – in de overgangsperiode – sa-
men met hem het woord tot u richten. Tegen die tijd hebben 
we allicht een meer klare kijk op het beleid van de rector-
elect en kunnen we preciezer inschatten welke mogelijke 
accentverschuivingen en veranderingen er voor de faculteit 
IR op til staan. 

Ik wil ook in deze editie niet voorbijgaan aan alweer een 
verwezenlijking van de faculteit. 

Eind april is immers het Brussels Human Robotic Research 
Center BruBotics gelanceerd met een feestelijke opening. 
Bijna 250 gasten uit de industrie, zorgsector, overheid en 
academische wereld werden ondergedompeld in de snel 
evoluerende wereld van de robotica.

Robotica is echt snel aan het evolueren: van robots ge-
plaatst achter kooien ver weg van mensen, naar robots die 
naast ons staan, met ons samenwerken en – bovenal - ons 
helpen. Twee keynote speakers illustreerden dit perfect: de 
CEO van Audi Brussel toonde hoe collaboratieve robots Audi 
helpen om te gaan met het ouder wordende personeel, en 
een therapeut van de ‘To Walk Again’ foundation van Marc 
Herremans sprak over hoe exoskeletons ingezet worden 
om mensen met een verlamming terug te laten lopen. VUB 
alumnus en vice-premier Alexander De Croo wees er ons tot 
slot ook terecht op dat we trotser mogen zijn op onze Belgi-
sche (VUB-)innovaties en ze ook meer in de schijnwerpers 
moeten durven zetten.

De BruBotics onderzoekstopics zoals exoskeletons, co-
bots, sociale robots en zelfs zelfhelende robots zijn inder-
daad schitterende voorbeelden van Belgisch vernuft. Door 
onderzoekers uit 8 onderzoeksgroepen van de VUB uit heel 
verschillende domeinen samen te brengen, kan BruBotics 
echt een verschil maken. Ingenieurs (met professoren Lefe-
ber en Vanderborght van de vakgroep Mechanica en prof. 
Jansen van ETRO), fysiologen, revalidatiewetenschappers, 
sociologen, communicatiewetenschappers, gerontologen, 
computerwetenschappers brengen binnen BruBotics hun 
expertise samen om robotica te ontwikkelen die de levens-
kwaliteit van mensen kan verbeteren.

We staan voor grote uitdagingen. Binnen de VUB en daar-
buiten, maar ingenieurs als we zijn, gaan we die aan: volle 
kracht vooruit! 

Prof. A. Hubin
Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen

???
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Hoekje van de Rector

Blijven bouwen 

Ik ben geen ingenieur, maar ik heb wel iets gemeen met 
ingenieurs. Dat heb ik tijdens mijn rectoraat – in alle be-
scheidenheid – kunnen vaststellen. Ik hou er namelijk van 
om tastbare dingen te realiseren. Plannen maken én ze uit-
voeren. Niet alleen denken, maar ook doen. Om er zo voor 
te zorgen dat de universiteit zichtbaar verandert. Ik heb dat 
uiteraard niet alleen gedaan, maar net doordat vele neuzen 
in dezelfde richting stonden, hebben we de voorbije jaren 
heel wat feestelijke openingen van nieuwe infrastructuur 
op onze campussen kunnen meemaken.

Ik noem er maar enkele: U-Residence, het nieuwe kunst-
grasveld, het Agoragebouw in Jette, de ingebruikname van 
twee bestaande kantoorgebouwen aan de Pleinlaan, waar-
onder het Karel Van Miertgebouw, en natuurlijk het groot-
ste project van allemaal, het gebouwencomplex XY met o.a. 
650 nieuwe studentenkamers en een cultuurtoren aan de 
Triomflaan. XY staat er nog niet, maar de werken op de gi-
gantische bouwplaats schieten goed op.
 
Maar er zijn nog enkele andere grote projecten die de VUB 
ingrijpend zullen veranderen en die ik - nu ik bijna rector 
af ben – normaal zou moeten loslaten.  Maar de Raad van 
Bestuur heeft er anders over beslist. Ik ben dan ook blij en 
vereerd dat de Raad me op 31 mei gevraagd heeft om als 
opdrachthouder de grote VUB-infrastructuurwerken voor 
een periode van vier jaar te coördineren. Concreet gaat het 
over het nieuwe zwembad, het Learning & Innovation Cen-
tre en de ‘kazernes’.

Drie noodzakelijke projecten. Een universiteit als de onze 
kan niet zonder een eigentijds, energiezuinig en duurzaam 
zwembad, waar bovendien ook tal van Brusselse scholen 
en verenigingen gebruik van maken.  

Het Learning and Innovation Centre – dat we samen met de 
ULB realiseren – vormt het kloppende hart van de campus 
van de toekomst. Het wordt een netwerkplaats voor onder-
zoek, e-learning en innovatie, zowel voor studenten en on-
derzoekers als het brede publiek.

Op de site van de oude rijkswachtkazernes willen we dan 
weer een grootstedelijk huisvestingsproject realiseren, 
eveneens samen met de ULB. Het einddoel is een internati-
onale universitaire wijk met bijna 2.000 kamers.
 
Met deze drie projecten zal ik de volgende jaren de handen 
meer dan vol hebben. Want ingenieurs weten als geen an-
der dat je pas kan beginnen bouwen als je een draagvlak 
hebt gevonden, als je alle vergunningen op zak hebt en als 
het financiële plaatje klopt.   
Maar met de steun van mijn opvolgster Caroline Pauwels en 
van de hele VUB-gemeenschap van medewerkers, studen-
ten en alumni weet ik zeker dat het zal lukken.
En laten we vooral niet vergeten om eerst van de zomerva-
kantie te genieten. 

 
Paul De Knop
Rector Vrije Universiteit Brussel
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ERC-grants Chemical Engineering

ERC-grants voor prof. Gert Desmet en prof. Wim De Malsche, 
beide uit de interfacultaire onderzoeksgroep Chemical Engineering

De groep Chemical Engineering zoekt naar creatieve oplos-
singen in de wereld van de scheidingstechnologie en kata-
lyse. Ze maken gebruik van nieuwe mogelijkheden binnen 
materialen engineering en nanotechnologie. Aan de Vrije 
Universiteit Brussel vormt deze groep een mooie kruisbe-
stuiving van ingenieurs en bio-ingenieurs met elk hun eigen 
kennis en creativiteit.

De groep heeft zijn internationale reputatie vooral te dan-
ken aan het feit dat ze innovatieve oplossingen vinden om 
de kloof te overbruggen tussen de moleculaire schaal en de 
micro- tot millimeter schaal die typisch gebruikt wordt bij 
packing in chemische scheidingsprocessen. 

Prof. Gert Desmet heeft van de Europese Onderzoeksraad 
2.500.000 euro ontvangen om de komende vijf jaar alle 
menselijke moleculen in kaart te brengen.

Ieder moment zijn in het menselijk lichaam honderdduizen-
den verschillende soorten moleculen actief betrokken bij 
tal van biochemische processen. Schokkend genoeg kan de 
wetenschap maar zo’n 10.000 lichaamsmoleculen met vol-
doende nauwkeurigheid detecteren. 

Alles wat zich in het lichaam afspeelt – van de spijsvertering 
tot nadenken – is het resultaat van biochemische proces-
sen. Dat geldt eveneens voor de dingen die fout gaan, zoals 
de metamorfose van een functionele cel in een kankercel. 
Om al deze processen te begrijpen, dienen wetenschap-
pers de moleculen te identificeren die in deze processen de 
hoofdrol spelen. Dat doen ze door deze te isoleren met een 
techniek die bekend staat als vloeistofchromatografie. Hier-
bij wordt een vloeistof (waar de moleculen in zitten) onder 
hoge druk door een kolom geperst die gevuld is met per-
fect bolvormige micro-partikels, waarna de moleculen aan 
de andere kant van de kolom soort voor soort tevoorschijn 
komen. 

Volgens Gert Desmet is het vooral problematisch dat de mi-
cro-partikels in de kolom tot nu toe willekeurig gerangschikt 
zijn – zeg maar als zandkorrels op het strand. ‘Wanorde is 
de grote vijand van een mooie scheiding,’ zegt hij. Daarom 
wil Desmet een methode ontwikkelen waarbij de zeer kleine 
deeltjes in keurige, vooraf bepaalde patronen gerangschikt 
kunnen worden – en dat over grote oppervlakken. Hiertoe 
dient hij radicaal nieuwe fabricagetechnieken te ontwikke-
len die tot op nanometers nauwkeurig zijn. 

Prof. Dr. ir. Gert Desmet is chemisch ingenieur en behaalde zijn PhD aan 
de VUB. Momenteel staat hij aan het hoofd van de onderzoeksgroep Che-
mical Engineering.
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ERC-grants Chemical Engineering

Eind 2015 ontving prof. Wim De Malsche, uit dezelfde on-
derzoeksgroep, ook al een ERC starting grant voor het vol-
gende onderzoek “Exploiting vortices to suppress disper-
sion and reach new separation power boundaries”. 

Het gaat om een bedrag van anderhalf miljoen euro dat hem 
toelaat om een innovatief interdisciplinair concept met zijn 
onderzoeksteam gedurende 5 jaar uit te werken.
Wim De Malsche is op zoek naar nieuwe principes om mas-
satransport van moleculen te versnellen. Massatransport 
wordt gelimiteerd door diffusie, waardoor de efficiëntie van 
chemische reactoren en bioanalytische assays beperkt is. 
Door vloeistofstromen op te wekken aan de hand van hoge 
elektrische velden kan deze beperking grotendeels worden 
weggewerkt. Hiervoor is in eerste instantie innovatie no-
dig rond elektronische en elektrochemische processen ter 
hoogte van een gefunctionaliseerd siliciumoppervlak (zie 
Figuur). Met deze zogenaamde elektro-osmotische stromen 
wil Wim De Malsche chemische en analytische processen tot 
100 maal versnellen, wat een enorme impact kan hebben op 
bijvoorbeeld de snelheid waarmee nieuwe medicijnen ont-
wikkeld worden.

 

Prof. Dr. ir. Wim De Malsche behaalde zijn Master of Science in Bio-
ingenieurswetenschappen aan de VUB. Zijn PhD werk volbracht hij aan het 
Mesa+ Institute for Nanotechnology in Nederland. 

Poreuze silicium dragerstructuren waartussen De Malsche elektro-osmo-
tische stromen induceert om contact van moleculen met de functionele 
wand (met katalysator of chromatografische coating) te intensifiëren.

Om het onderzoeksgeld binnen te halen hebben weten-
schappers een zeer uitgebreid onderzoeksvoorstel moeten 
indienen bij het European Research Council. Een weten-
schappelijke commissie beoordeelt de inzendingen op ui-
terst kritische wijze en slechts enkele onderzoekers worden 
daadwerkelijk met een grant beloond. In de universitaire 
wandelgangen wordt het wel de wetenschappelijke champi-
ons league genoemd.

Red zkt mdwkrs !
De redactie van de VIrBr Mail is op zoek naar gemotiveerde medewerkers die een vaste 2-pagina rubriek willen 
uitwerken of de taak van redacteur/redactrice op zich willen nemen.

Zou jij graag meehelpen aan het informeren van onze alumni over het reilen en zeilen in de industrie, op onze 
faculteit of van collega-alumni ? Wil jij een reeks artikels schrijven waarin alumni aan het woord komen over hun 
carrière, emeriti professoren terugblikken op hun loopbaan en hun jongere opvolger voorstellen, of spin-offs 
van onze faculteit besproken worden ? Zie je het zitten om een bestaande rubrief zoals “Alumni in the picture” 
of “Voorbije activiteiten” verder uit te werken ? Of misschien ben je meer geïnteresseerd in het coördineren van 
de redactieraad als redacteur of redactrice ?

Aarzel niet om je interesse kenbaar te maken en stuur je kandidatuur naar redactie@virbr.be. Ook voor meer 
informatie over de opdracht kan je op dit adres terecht.
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Het verhaal achter: De Brusselse Bouwmeester

Bij sommigen onder jullie misschien onbekend, voor het 
merendeel van de mensen waarschijnlijk (onterecht) onbe-
mind. Wie/wat is nu juist die ‘Bouwmeester’ en wat doet hij? 
Wij leggen het u in wat volgt nader toe.

Het zoeken naar formuleringen voor gecontroleerde me-
dicijnafgifte vormt een belangrijke tak binnen de life sci-
ences. In de afgelegde thesis werd onderzoek verricht op 
peptide-gebaseerde hydrogelen, welke wanneer onder-
huids ingespoten het gewenste medicijn over een langdu-
rige periode kunnen afgeven.

WAT is een ‘Bouwmeester’?
Het begrip bouwmeester (Maître Architecte in het frans) is 
een begrip dat reeds van oudsher bestaat. Het staat name-
lijk voor iemand die ‘het gebouwde’ overschouwd en bege-
leid.
In België (Vlaanderen) is men in vanaf de jaren 1990 gestart 
met de aanstelling van een bouwmeester naar Nederlands 
voorbeeld, waar men al meer dan honderd jaar over een 
‘Rijksbouwmeester’ beschikt, nadat er steeds meer kritiek 
kwam op het falend architectuurbeleid. “Vlaanderen leek 
het te druk te hebben met de invulling van haar nieuwe in-
stitutionele structuur om aandacht te besteden aan archi-
tecturale kwaliteit.” (Bron: http://www.vlaamsbouwmees-
ter.be/nl/team-vlaams-bouwmeester/historiek) 

“De Vlaams Bouwmeester heeft de opdracht om vanuit een 
langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende 
administraties en met de extern betrokken partijen, bij te 
dragen tot de voorbereiding en uitvoering van het architec-
tuurbeleid van de Vlaamse overheid. Op die manier moet 
hij een architecturaal kwalitatieve leefomgeving helpen 
creëren.” Zo beschrijft Wikipedia de functie.

Zo werd er doorheen de jaren niet alleen een Bouwmeester 
voorzien in Vlaanderen, maar ook in verschillende steden 
zoals Antwerpen, Brussel, Charleroi werd een Bouwmees-
ter aangesteld om op de globale stedelijke ontwikkeling 
toe te zien.

Een kleine greep uit de het Arsenaal aan bekwame mensen 
die zich hiervoor hebben ingezet:

Bouwmeester Charleroi 
2014 - 2020?: Georgios Maillis

Bouwmeester Vlaanderen:
1999 – 2005: Bob Van Reeth 
2005 – 2010: Marcel Smets
2010 - 2015: Peter Swinnen
2015 wordt de functie afgeschaft en vervangen door een 
college van vijf experts

Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
2010 - 2014: Olivier Bastin
2015 - 2019: Kristiaan Borret

Bouwmeester Antwerpen:
1783 - 1866: Pierre Bourla
2006 – 2015: Kristiaan Borret 
Tijdelijk: Christophe Grafe en bOb Van Reeth
2016- 2021: Christian Rapp

Onlangs laaide het debat rond het nut van een bouwmees-
ter hoog op met de afschaffing van de Vlaamse bouwmees-
ter en de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van 
Kristiaan Borret   in Antwerpen. Deze laatste vond echter 
snel opnieuw zijn rol terug als Bouwmeester voor Brussel.
Welke taken heeft de Brusselse bouwmeester nu juist?
De ‘job’ Bouwmeester in een onafhankelijke functie bin-
nen het grotere geheel van verschillende instanties die aan 
het stedelijk landschap werken. Hij heeft een sturende en 
coördinerende rol en behoudt het overzicht over ‘het ge-
bouwde’. Binnen het Brusselse landschap zijn er name-
lijk verschillende partijen die werken uitvoeren. Zo zijn er 
de verschillende gemeentes, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Beliris en de verschillende privé partners en pro-
jectontwikkelaars. De moeilijkheid hierbij is een coherente 
visie behouden en toezien dat al deze verschillende projec-
ten binnen het ruimer stedelijk kader passen. Vooral visie is 
hierin een sleutelwoord, daar stadsontwikkeling een werk 
van lange adem betreft.
De bouwmeester bewaakt vanuit een onafhankelijke posi-
tie de ruimtelijke kwaliteit van stadsontwikkelingsprojec-
ten in Brussel.
• bewaken = initiëren, stimuleren, controleren, pleiten, 

overtuigen, katalysator, sensibiliseren,…
• ruimtelijke = architectuur, stedenbouw, publieke ruim-

te, infrastructuur, landschapsontwerp, …
• Brussel = projecten op het grondgebied van het Ge-

west (publiek en privé)
• onafhankelijk = rechtstreekse verhouding tot de rege-

ring
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Het verhaal achter: De Brusselse Bouwmeester

Wat is de visie van de bouwmeester?
Onlangs lanceerde de Kristiaan Borret zijn Bouwmeester-
nota waarin hij zijn visie op het bouwmeesterschap uit de 
doeken deed. Hierin onderscheid hij 3 assen waarin telkens 
4 punten naar voor geschoven worden:

De AANPAK beschrijft de achterliggende attitude die ken-
merkend is voor de functie van de bouwmeester in het al-
gemeen en voor de situatie van de tweede Brusselse bouw-
meester in het bijzonder. 
De INSTRUMENTEN overlopen hoe de werking van de bouw-
meester zich verder kan ontwikkelen om zo efficiënt moge-
lijk te werken en een zo groot mogelijke impact te hebben. 
De THEMA’S geven een aantal ruimtelijke kwesties aan 
waarvoor hij de komende jaren bijzondere belangstelling 
wil vragen.

Concrete projecten situeren zich vooral in de kanaalzone. 
Waarbij de ontwikkeling van de site van Thurn & Taxis een 
voortrekkersrol moet spelen. Hier zullen op termijn de ge-
bouwen van Citroën en Brasserie de la Senne naast de nieu-
we woonwijk op de site komen te staan.

De grootste kansen voor het creëren van meer woningen, 
een absolute noodzaak voor een stad die alsmaar groeit, 
liggen in de zogenaamde tweede kroon. Dit zijn de recen-
tere stadswijken aan de buitenkant van het gewest. Na de 
stadsvernieuwing in de wijken uit de 19de eeuw, zijn die uit 
de 20ste eeuw aan de beurt.
Tot nu toe werden vooral projecten van sociale woningen 
opgestart. Een fenomeen waar de naburige bewoners van 
dergelijke projecten veel weerstand tegen vertonen. Bewo-
ners vrezen dat de stad dichterbij komt, met de diversiteit 
die bij sociale woningen met zich meebrengen. 
Het is echter niet de bedoeling om ergens een batterij 
woontorens neer te poten, maar wel om projecten uit te 
werken die passen in de omgeving.

Zoals u ziet en waarschijnlijk ook al vaak ervaren heeft is er 
aan visie in Brussel dus geen gebrek. Hopelijk kunnen de 
veschillende structuren zich ontwikkelen tot een radarwerk 
aan productiviteit om al deze mooie projecten in realiteit 
om te zetten. 

Projecten
Waar mogelijk wil de bouwmeester de industriële activi-
teiten behouden of nieuwe maakindustrie aantrekken om 
meer jobkansen te creëren voor laaggeschoolden. Die eco-
nomische functie verzoenen met woningen is de uitdaging.
Voorwaarde is dat bedrijven zich een meer stedelijke ge-
daante gaan aanmeten – een grote doos met gigantische 
parking is uit den boze. De gebouwen moeten liefst ook 
architecturaal interessant zijn en de overlast moet beperkt 
worden.
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VIrBr- Prijs : Yannick Jadoul

Trees as an evolutionary history

YANNICK JADOUL
Promotie : 2015
Titel thesis: Markov chain Monte Carlo reconstruction of Neighbor-Nets
Promotor: Prof. Dr. Bart de Boer
Afstudeerrichting: Master in de Computerwetenschappen
Contact: Yannick Jadoul@ai.vub.ac.be

Figure 1 : An overview of the reconstructed history of the Indo-European 
language family (Bouckaert et al., 2015).

Trees as an evolutionary history

Trees can describe many different structures and relationships in a set of 
entities. They have a wide range of applications, from a family tree of our 
ancestors or the organization of a sports tournaments, over the descripti-
on of the structure in a sentence, to their use as a data structure in compu-
ter science. In his ‘On the origin of species’, Darwin however realized that 
trees do not just describe the relatedness between different species; they 
represent the evolutionary history of the species under consideration.

Though seemingly very distant from animals, plants and other living 
beings, languages also change over time, in a similar way to the evolution 
of species. For example, the Romance languages (being French, Italian, 
Spanish, Portuguese and Romanian) all evolved from (vulgar) Latin. And 
clearly, Portuguese and Spanish are even more related to each other and 
share a common historical root later than Latin, after the other Romance 
languages had already diverged from them. And the Romance languages 
themselves are only one branch of the whole Indo-European language fa-
mily, which contains almost all European languages and the majority of 
languages spoken in the region from Armenia and Iran to India (see Figure 
1).

But since languages are a social construct, there are some fundamental 
differences to the biological evolution of living things. The first difference 
is that the evolution happens on a much shorter timescale. Latin was for 
example spoken 2000 years ago, and though Italian is clearly related, it 
is certainly not the same language anymore. Next, languages influence 
each other, resulting in horizontal transfer between different branches of 
the evolutionary tree. Think of loanwords as the most clear example: after 
the Norman invasion, English got a lot of French loanwords (e.g., ‘pork’, 
‘language’, …), while both languages were already in two separate subfa-
milies, the Germanic and Romance branches. These two issues make the 
evolution of languages arguably a more complex process than biological 
evolution, and as a result, the reconstruction of their history from current 
observations faces some extra complications.

Reconstruction of evolutionary processes

A rather major problem with studying history is that it is impossible to 
directly observe it. The only thing we can observe are the results we see 
in the present. Historic texts might act like ‘fossilized language’, but are 
still only snapshots of the continuous process of evolution. And for some 
languages or periods, no historical sources are available.

However, in the field of computational evolutionary biology techniques 
have been developed that use the differences and similarities between 
species to reconstruct how these species evolved. In 2003, Gray and At-
kinson used the same methods to reconstruct the history of the Indo-Eu-
ropean language family. Their purpose was to estimate how long ago the 
common ancestor of this family, Proto-Indo-European, would have exis-
ted, contributing in this way to historical and linguistic study of the origin 
and expansion of this culture.

The methods for reconstructing evolutionary processes can roughly be 
split into two categories. The first approach uses a distance measure 
between two languages and then hierarchically groups languages until 

Op de diploma-uitreiking van promotie 2015 in december beloonde de VIrBr de beste afstu-
deerwerken bij de burgerlijk ingenieurs en de bio-ingenieurs met de VIrBr studentenprijs. 
Hieronder vindt u een samenvattiing van het afstudeerwerk van ir. Yannick Jadoul, winnaar 
van de VIrBr-studentenprijs bij de burgerlijk ingenieurs computerwetenschappen.
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Figure 2 : An example of MCMC in 2D space, sampling from the projection 
of the 3s orbital of a hydrogen atom. The red line shows the last 50 steps 
of the MCMC random walk.

Figure 3 : The Neighbor-Net fitted to the group of Austronesian and 
Papuan languages by Dunn et al. (2005). Note the tree-like overall struc-
ture, complemented by edges that diverge from this tree and reduce the 
distance between some groups of languages.

the full tree has been constructed. Since there are exponentially many 
trees, it is unfeasible to enumerate all of them and try all groups, so these 
methods heuristically decide which languages to cluster in order to find a 
tree close to the optimal one. The best known algorithm that uses this ap-
proach is called Neighbor-Joining (Saitou and Nei, 1987).

On the other hand, there are the methods that use an explicit evolutionary 
model that can calculate how likely a given tree fits the data. These me-
thods then try to find the tree with the maximum likelihood. Again, there 
are extremely many trees and it is impossible to evaluate them all against 
a certain model. As a solution, the space of possible trees is sampled by 
Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms. One can consider MCMC 
as a biased random walk, guided by a probability distribution. Figure 2 
shows a simple example of MCMC in action. One of the advantages of this 
more complex and computationally intensive approach is that by sam-
pling, we get an idea of the distribution of trees that might explain the 
data, instead of just one.

Phylogenetic networks

As mentioned before, the horizontal transfer between languages makes 
their evolution more complex than evolutionary, or phylogenetic, trees 
can describe, and we would therefore like to consider richer data struc-
ture. The Neighbor-Net algorithm (Bryant and Moulton, 2004) is a heuris-
tic method, that extends Neighbor-Joining and reconstructs a planar net-
work. Dunn et al. (2005) used this reconstruction in their study of a large 
group of Austronesian and Papuan languages (cfr. Figure 3). And so, the 
combination of this particular kind of networks, Neighbor-Nets, with the 
MCMC techniques was an interesting starting point for a master thesis.

In the first part, we ran MCMC on a small toy dataset, separately varying 
the structure of the network and the lengths of its edges. The underlying 
model of the likelihood of a network was deliberately kept very simple, 
as our focus lay on establishing perturbations of the network needed for 
the exploration by the MCMC method. The results came back rather disap-
pointing and varying parameters of the algorithm or tweaking the steps 
could not help to find the areas of high likelihood, even on this very small 
dataset.

As a consequence, we turned our concentration to the purpose of getting a 
better understanding of how the Neighbor-Net structure would represent 
and fit an evolutionary process with horizontal transfer. After all, knowing 
this can benefit the model and likelikhood function MCMC tries to opti-
mize, ánd can give insight into the way the space of possible networks can 
be traversed and explored.

Consequently, we constructed a generative model of an evolutionary pro-
cess with horizontal transfer. The advantage and usefulness of such an 
approach is that the underlying truth is known, as we generated the whole 
history ourselves. When the Neighbor-Net algorithm then reconstructed 
the phylogenetic network, we compared how this history and all of its 
known horizontal transfers between different branches of the evoluti-
onary tree was represented in the network. These experiments showed 

that when there was no horizontal transfer at all, the networks tended to 
overfit the inherent noise of the process. And, on the other hand, when 
there was a lot of exchange between branches, the network cluttered up 
with too many extra connections and the networks seemed inadequate to 
represent the transfer in a solid and understandable way. In other words, 
local changes in the network have too global an impact on the reconstruc-
ted history.

We thus concluded that Neighbor-Nets were too much just a mathema-
tically elegant generalization of the trees reconstructed by Neighbor-Joi-
ning. They are unlikely to be useful in the reconstruction of an evolutionary 
process in which the tree-like phylogenetic signal is complemented by a 
significant amount of horizonal transfer, such as historical language evo-
lution. Consequently, we believe a more interesting approach to pursue 
would be to try augmenting the tree models with linguistically realistic 
structures.

(Full thesis at http://ai.vub.ac.be/~yajadoul/master_thesis.pdf)

References
Bouckaert, R., Lemey, P., Dunn, M., Greenhill, S. J., Alekseyenko, A. V., 
Drummond, A. J., Gray, R. D., Suchard, M. A., and Atkinson, Q. D. (2012). 
Mapping the origins and expansion of the Indo-European language family. 
Science, 337(6097):957–960.
Bryant, D. and Moulton, V. (2004). Neighbor-Net: an agglomerative me-
thod for the construction of phylogenetic networks. Molecular biology and 
evolution, 21(2):255–265.
Dunn, M., Terrill, A., Reesink, G., Foley, R. A., and Levinson, S. C. (2005). 
Structural phylogenetics and the reconstruction of ancient language his-
tory. Science, 309(5743):2072–2075.
Gray, R. D. and Atkinson, Q. D. (2003). Language-tree divergence times sup-
port the Anatolian theory of Indo-European origin. Nature, 426(6965):435–
439.
Saitou, N. and Nei, M. (1987). The neighbor-joining method: a new method 
for reconstructing phylogenetic trees. Molecular biology and evolution, 
4(4):406–425.

Motuna

Kokota

Roviana

Sisiqa

Banoni

Tungag

Nalik

Taiof
Siar

Bali
Kilivila

Takia

Kairiru
Yabem

Kaulong

Sudest

Gapapaiwa

Anem

Ata

Sulka

Kol
Mali

Kuot
Lavukaleve Touo

Savosavo

Bilua

Rotokas
Yeli_Dnye

Buin Nasioi



VIrBr Mail | p. 12

Voorbije activiteiten

OUWEZAKKENCANTUS

LEZING BREA

De codex, klak en labojas nog eens vanonder het stof 
halen, de kelen smeren met BSG-bier en ondekken dat 
je al die liedjes van lang vervlogen tijden nog steeds 
vanbuiten kent. De ouwezakkencantus op 9 april was 
alweer een succes.

Om de laatstejaarsstudenten kennis te laten maken met de bedrijfswereld 
organiseerde BrEA een lezing waarin Robrecht Paternoster hen wegwijs 
maakte in de wereld waarin de studenten binnen een paar maanden zullen 
belanden.
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GALABAL DER INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Het Galabal der Ingenieurswetenschap-
pen vond dit jaar in Palais de Plume te 
Ittre plaats. Ook de promoties ’81, ’91, ’01 
en ’11 werden gevierd. 
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ROEL CALLEBAUT 
Voorzitter

Ik ben bouwkundig ingenieur uit promotie 2008 en 
heb gedurende drie jaar meegewerkt aan enkele grote 
bouwprojecten in het Midden-Oosten. Nadien heb ik 
in Duitsland een extra Master in Composite Enginee-
ring behaald, en ben ik sinds twee jaar werkzaam bij 

Sonaca als Process Specialist in het Composite Competence Center. Als 
student heb ik altijd deel uitgemaakt van het PK-bestuur en ben ik onder 
andere doopmeester en praeses geweest. Ondertussen draai ik ook al 
ruim zeven jaar mee in het VIrBr bestuur, na onder andere promotie-coor-
dinator en penningmeester te zijn geweest ben ik dit jaar trotse voorzitter 
van de nieuwe BrEA-ploeg. 

RUBEN LOOS
Ondervoorzitter

Sinds 2008 ben ik trotste bezitter van het diploma bur-
gerlijk bouwkundig ingenieur. Direct na mijn studies 
ben ik begonnen bij DEME, waar ik nog steeds werk. 
Ik begeleid het continue verbeterproces op de diver-
se werven wereldwijd. De grote variatie in projecten 
spreekt me enorm aan (verdieping kanalen, plaatsen 

van windmolen, ontwikkeling van havens,…).
Tijdens mijn fantastische studententijd heb ik me ook ten volle ingezet 
voor de Polytechnische Kring en was ook praeses in 2006-2007. Bij BrEA 
wil ik vooral helpen met het organiseren van leuke activiteiten, te begin-
nen met de Meshouï. 

DIETER VAN ISTERDAEL
Penningmeester

Nadat ik in 2013 ben afgestudeerd uit het Bruface-
programma als Electromechanical engineer, heb ik nog 
een extra master General Management gevolgd aan de 
Vlerick Business School. Ik ben nu 2 jaar aan het werk 
bij Daikin Europe nv waar ik verschillende departemen-

ten heb doorlopen om nu te werken als quality assurance engineer. Als 
Europees hoofdkantoor zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
productie en verkoop van HVACR toestellen in de Europese, midden-oos-
terse en Afrikaanse markt.

Als student heb ik altijd deel uitgemaakt van het PK-bestuur en ben ook 
ik PK-praeses en studentvertegenwoordiger geweest. Nu bij BrEA neem ik 
als nieuwe penning de fakkel over van Roel en wens dan ook continuïteit 
te brengen in navolging van zijn kwalitatieve werk.

HILBERT VAN MUYLEM
Secretaris-Generaal

Hierbij start ik mijn vierde en laatste jaar als Bestuur-
der en dit jaar opnieuw in de functie van Secretaris-
Generaal. Toen ik drie jaar geleden gevraagd was door 
Caroline en Alex om het Bestuur een boost te geven heb 
ik die uitdaging aanvaard. Op die drie jaar hebben we 
toch wel belangrijke veranderingen gerealiseerd, gaan-

de van integratie van het ledenbestand binnen de VUB Alumni werking 
tot een stevige herpositionering en naamsverandering in het kader van 
het nieuwe universiteitslandschap. En dan praten we nog niet over alle 
ie-net perikelen die we onderweg hebben moeten afhandelen. Het was 
niet steeds zonder slag of stoot, maar zoals men zegt ‘wrijving zorgt voor 
glans’. We zijn er geraakt nu, met een verjongd bestuur, en ik zal dit jaar 
vooral focus leggen op een goede transitie naar een nieuwe Secretaris-
Generaal.

JACQUES TIBERGHIEN
Fondsenbeheer
Liaison WE/Info

Jacques Tiberghien, afgestudeerd aan de ULB in 1969, 
is bij velen van ons gekend als professor verbonden aan 
de vakgroep ETRO.
Als oud-voorzitter zal Jacques hoofdzakelijk zijn opvol-

ger bijstaan wanneer nodig, in het bijzonder voor contacten met de facul-
teit en voor vergaderingen met ie-net en AIrBr. Hij zal ook proberen het 
BrEA archief overzichtelijk te houden.

FRED CEUSTERS 
Vertegenwoordiging EPB/Bruface
Cultuur

Ik ben gehuwd, heb 2 zonen en ben woonachtig in He-
rent. Ben meer dan 30 jaar (b.e.w.i. ‘76) werkzaam in 
IT-omgevingen (o.a. computer-vendors en de SABENA-
omgeving) en nu bij De Post. Mijn belangstellingsdo-

meinen situeren zich voornamelijk rond commerciële luchtvaart, reizen, 
cultuur-toerisme, lezen, oenologie, wandelen, … Ben in het bestuur K.VIV 
- Brabant en ook verkozen geweest in de RvB van K.VIV. Vanuit V.Ir.Br. wens 
ik liaison te zijn met K.VIV omdat ik ernaar streef om de Brusselse ir’s ook 
hun plaats binnen het ingenieurslandschap van Vlaanderen te zien opne-
men.

SANDER FONTEYN
Vertegenwoordiging PK
Liaison FPRC en diploma-uitreiking
Mailing

Ik ben afgestudeerd in 2013 als MSc in Civil Enginee-
ring in het Bruface-programma. Vervolgens ben ik een 
doctoraat begonnen op de VUB en ben ik de promotie-

afgevaardigde voor het jaar 2013. In mijn studententijd was ik een actief 
bestuurslid van de Polytechnische Kring waar ik o.a. penningmeester en 
praeses ben geweest. Ik hoop dan ook met hetzelfde enthousiasme te en-
gageren als bestuurslid van de V.Ir.Br.

STEFAN VAN DEN BOSSCHE 
Vertegenwoordiging ie-net

Afgestudeerd in 1994 als b.w.e.i. – 18 jaar in diverse be-
drijven/sectoren/functies – sinds 2012 Afdelingshoofd 
Interne Audit bij onze Alma Mater – hobbies: sporten 
(lopen, fietsen, skiën), muziek beoefenen en met mijn 
2 dochters bezig zijn.

Ik ben sinds 2005 actief in het VIrBr-bestuur, begonnen als Hoofdredac-
teur van de VIrBr-mail en als Secretaris, daarna als Secretaris-Generaal en 
Voorzitter van 2009-2014. Sindsdien focus ik mij op de overkoepelende 
ingenieursverenigingen en spring ik bij waar nodig. Dit jaar is dat de re-
branding.

STEYN LOMMELEN
Vertegenwoordiging ie-net
Liaison WE/WK

Afgestudeerd in 2003 als bio-ingenieur en vandaag de 
dag aan het werk bij Cargill. Steyn is reeds enkele jaren 
actief binnen K.VIV en K.VIV-jongeren. Hij is dan ook de 
geschikte persoon om als liaison te dienen en als bio-

ingenieur een prima uitbreiding van onze raad van bestuur.
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JOERIE LERSBERGHE
Vertegenwoordiging OSB

Een klein jaar na mijn afstuderen, in 2014, heb ik be-
sloten om mij kandidaat te stellen voor zowel het VirBr-
bestuur als het OSB-bestuur. Dit is een niet onlogisch 
gevolg van heel wat actieve jaren in PK en de Studen-
tenraad aan de VUB. Deze twee mandaten maken mij 
dan ook de goede kandidaat om de liaison tussen beide 

te doen. Naast veel leuke activiteiten biedt het bovendien leuke kansen 
om mensen waarmee ik eerder veel leuke momenten (en pinten) heb be-
leefd terug te zien.
Sinds nog voor het einde van mijn studies ben ik aan het werk bij een 
grote aannemer, Strabag, met uitvoerende taken. Momenteel woon ik nog 
steeds in Brussel, waar ook de werven zijn die ik opvolg.

EDITH OYEN
Liaison WE/Bio
Algemene Vergadering

Ik ben in juli 2015 afgestudeerd als bio-ingenieur en 
sindsdien nog steeds verbonden aan de VUB als doc-
toraatsstudent in het gebied van peptidechemie en 
materiaalwetenschappen. Als lid binnen BrEA zou ik 
graag helpen om de banden met (bijna) afgestudeerde 

bio-ingenieurs aan te halen en specifieke activiteiten voor hen te organi-
seren. Daarnaast probeer ik ook in andere activiteiten een steentje bij te 
dragen waar kan. Verder sta ik, samen met Fréderick Matheuse, in voor de 
organisatie van de Algemene Vergadering (AV).

FRÉDERICK MATHEUSE
Liaison WE/Bio
Algemene Vergadering

Mijn naam is Fréderick Matheuse en ben in 2015 afge-
studeerd als Bio-ingenieur. Na mijn studies ben ik een 
doctoraat begonnen in de Chemisch Ingenieurstech-
nieken. Gedurende mijn studententijd was ik actief 
bestuurslid bij Antverpia en lid bij Biotecho. Mijn grote 

doel bij BrEA is om de banden met de bio-ingenieurs van de VUB te on-
derhouden en aan te scherpen. Verder zal ik samen met Edith Oyen de AV 
organiseren.

VINCENT DARTEVELLE
Job Fair 2017
Laatstejaarsevents

Ik ben in 2014 uit het Bruface-programma afgestudeerd 
als MSc in Civil Engineering, na een studententijd waar-
in ik onder meer jarenlang actief ben geweest in het be-
stuur van de Polytechnische Kring.
Tegenwoordig werk ik als assistent-projectleider voor 

Strabag, een algemene aannemer in de bouw. Actief betrokken blijven in 
het bestuur van de V.Ir.Br. leek me dan ook een van de beste manieren om 
geregeld contact te behouden met mijn oud-studiegenoten.
In mijn vrije tijd hou ik van sport beoefenen in het algemeen, maar op re-
gelmatigere basis speel ik vooral voetbal en tennis. In de winter ben ik 
vaak op de skipistes te vinden en in de zomer soms op een surfboard.Verre 
reizen ondernemen en andere culturen ontdekken doe ik ook heel graag. 
En voor een goed feestje ben ik ook altijd wel te vinden.

PIETER MINNEBO
Cinema event

Ook dit jaar help ik graag er weer een geweldig jaar 
van te maken samen met alle alumni. Ik zal me vooral 
focussen op het hopelijk jaarlijks wederkerend cinema-
event en helpen met de overgang van VIrBr naar BrEA 
te maken.

NYMFA NOPPE
Galabal

In 2014 ben ik afgestudeerd als MSc in Electromecha-
nical Engineering. Tijdens mijn studies ben ik steeds 
actief bestuurslid geweest van PK, oa als galabal-ver-
antwoordelijke en penningmeester. Dit engagement wil 
ik dit graag verzetten als bestuurslid van BrEA. Dit zal 
ik doen door het Galabal der Ingenieurswetenschappen 
zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. 

PAULIEN VANDENPLAS
Galabal

Ik ben afgestudeerd in 2013 als burgerlijk ingenieur 
bouwkunde in het Bruface programma. Hierna ging 
ik aan de slag bij Tractebel Engineering waar ik op de 
“Modelisation and Calculation” afdeling werk, in het 
bijzonder voor de “Seismic and Structural Intergrity” 
groep. 
Gedurende mijn studiejaren was ik steeds bestuurslid 

van de Polytechnische Kring en heb ik me ingezet voor de organisatie van 
de industriedag en het galabal der ingenieurswetenschappen. Deze laat-
ste activiteit organiseer ik nu graag mee in naam van BrEA. 

CARLA RAMAULT
BrEA-Mail redactie

Ik ben in 2006 afgestudeerd als ingenieur architect en 
werkte in 2012 mijn doctoraat af over composietmate-
rialen (vakgroep MeMC). Na 11 mooie jaren aan de VUB 
hou ik me nu bezig met de ontwikkeling van duikma-
teriaal voor Decathlon, als productingenieur. Professio-
neel mag ik onze Alma Mater dan wel verlaten hebben, 
in mijn vrije tijd keer ik er graag naar terug.

Aangezien ik momenteel in het buitenland woon, kan ik helaas wat minder 
naar BrEA activiteiten komen of mijn steentje bijdragen bij het opzetten 
van evenementen. De redactie van de BrEA Mail kan ik echter nog steeds 
op mij nemen, om zo onze alumni te informeren over het reilen en zeilen 
in de academische wereld en op de hoogte te houden van de belevenissen 
van hun collegae.
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WIM DENS
Ledenbeheer

In 1995 ben ik afgestudeerd als burg. ir-arch en ben 
VIrBr-bestuurslid sinds 1996. Sinds 1998 run ik mijn ar-
chitectenbureau in Wilrijk. De weinige vrije tijd breng ik 
door met mijn gezin en vrienden. Via de VIrBr tracht ik 
contacten te onderhouden met mijn oud-studiegenoten 

en met de VUB in het algemeen. Binnen het bestuur houd ik de VIrBr-le-
dendatabase actueel zodat we u allen steeds kunnen blijven bereiken.

JOERI UYTTENDAELE
Oud-voorzitter
 
Als oud-voorzitter van de VIrBr blijven we uiteraard aan 
de BrEA -kar trekken. Voornamelijk door de goede ban-
den met de VUB, FIrW, PK en andere geledingen te on-
derhouden. Binnen de BrEA-werking zal ik mij over de 
IT-ondersteuning ontfermen. Verder ondersteun ik de 

organisatie van BrEA voordrachten.
Professioneel ben ik mede-oprichter van een innoverend technologiebe-
drijf Actility in BeNeLux, actief als aggregator in de energie sector en IoT 
LoRa radio netwerk technologie. Mijn hobbies zijn 2 dochters bijstaan, 
toerskiën, mountainbiken en met technologie experimenteren.

MARC TOURWÉ
Oud-voorzitter

Afgestudeerd in 1974. Professioneel ben ik hoogleraar 
aan de Universiteit Antwerpen (UA), Faculteit Toege-
paste Ingenieurswetenschappen, vakgroep Chemische 
Ingenieurstechnieken.
Mijn VIrBr-verleden: 38 jaar lid van de RvB, voorzitter-

stichter VIrBr [1980], 6 jaar voorzitter [1978-1984], 16 jaar penningmees-
ter, verantwoordelijke ledenbestand. Actueel ben ik nog medeverantwoor-
delijke van het financieel verslag voor de algemene vergadering.
Hobbies: fotografie, geschiedenis.

AYLA DEBRAEKELEER
Medewerker

Met nog 2 andere collega’s, vertegenwoordig ik de bio-
ingenieurs in het nieuwe BrEA. Ik ben recent afgestu-
deerd in 2015 en zit nu voor mijn eerste jaar te docto-
reren in hetzelfde labo waar de mooie DuvelTD letters 
steeds hangen. In mijn doctoraat zet ik mijn masterthe-

sis voort, waarin ik de maagbacterie Helicobacter pylori nader onderzoek. 
Naast dit doctoraat ben ik net huidig voorzitter van SWAMP, de spelletjes-
kring van de VUB, geworden. Hierin had ik al 5 jaar bestuurservaring op 
mijn teller staan en ben daarnaast ook nog bij WK gedoopt. Toen BrEA naar 
geëngageerde bio-ingenieurs zocht om zich in het bestuur bij te voegen, 
heb ik mij dan ook meteen als medewerker aangeboden. Hierin heb ik 
blijkbaar al mijn bijdrage kunnen leveren door de huidige vriendin van de 
OSB voorzitter te zijn!

NICO BECU
BrEA-Mail redactie

Als bouwkundig ingenieur kwam ik, na een korte passa-
ge bij een groot aannemingsbedrijf, in de bankwereld 
terecht. Binnen ING was mijn takenpakket tot nu toe 
zeer divers, gaande van het leiden van meerdere grote 
bouwprojecten, het ontwikkelen van een nieuw kanto-

renconcept tot het opstarten van een retail kantorennetwerk in Oekraïne. 
Momenteel ben ik verantwoordelijk over de projecten en het onderhoud 
van ons gebouwenpark dan ongeveer 1000 sites of 620.000 m² omvat. 
Ook de renovatie van onze hoofdgebouwen, waaronder het welbekende 
Marnix-gebouw neem ik voor mijn rekening. De weinige vrije tijd die mij 
rest probeer ik vooral te spenderen met Katrien en onze kindjes Arno (6.5 
j) en Julie (3.5 jaar). Ik vind het belangrijk om, via BrEA, in contact te blijven 
met de goede vrienden die ik aan mijn studieperiode overhield en probeer 
ook af en toe een originele bijdrage te leveren aan ons ledenblad.

JIMMY-JOHN HOSTE
Website

Na mijn afstuderen in 2013 als MSc Aeronautical En-
gineering in het Bruface programma heb ik beslist om 
in het buitenland verder te evolueren met een postgra-
duaat in Computational Fluid Dynamics aan Cranfield 
University, UK. Deze ervaring heeft me uiteindelijk ge-

bracht tot mijn huidge PhD positie aan the University of Strathclyde in het 
noordelijke Scotland waar ik toekomstige straalmotoren voor ruimtevaart 
bestudeer. Tijdens mijn studies heb ik enorm genoten van mijn tijd binnen 
de Polytechnishe Kring en was het dus een gemakkelijke keuze om bij de 
organisatorische structuur van het Br.E.A. toe te treden.   

JAN VAN DER PERRE
LinkedIn

Ik ben afgestudeerd in 2015 als electro-mechanical en-
gineer met optie voertuigtechnologie. Momenteel ben 
ik ook werkzaam in de automotive sector als Altran con-
sultant voor DANA Off-Highway in Brugge. 2015 was een 
leuk promotiejaar en bij deze probeer ik als promotie-

afgevaardigde iedereen zo vaak mogelijk naar BrEA activiteiten te lokken. 
Verder zet ik me ook in voor de organisatie van het jaarlijks technologisch 
symposium.

Het BrEA bestuur 2016
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Klaar voor de volgende revoluties in het videolandschap?

Vakgroep ETRO staat in samenwerking met iMinds aan het stuur van de 
eerstkomende revoluties op gebied van visualisatietechnieken. Via ver-
schillende strategische, industriële en Europese projecten wordt er getim-
merd aan de toekomst van televisiekijken en aan een heel nieuwe manier 
waarop we met beelden en video zullen omgaan. De beeldschermen van 
de toekomst zullen meer, snellere, en slimmere pixels bevatten. Produ-
centen van videocamera’s en beeldschermen zetten volop in op de ontwik-
keling van apparatuur die de nieuwste videoformaten ondersteunt, zoals 
3D-, 4K-, HDR- en 360°-video. Nieuwe videoformaten brengen echter ook 
talloze uitdagingen met zich mee op softwarevlak. Zo moeten er nieuwe 
technieken worden ontwikkeld om autostereoscopische ‘multiview’ beel-
den te capteren en moeten zware videobestanden op een efficiënte ma-
nier over de bestaande verbindingen doorgestuurd kunnen worden. En 
tenslotte rijst de vraag hoe die nieuwe videoformaten voor een optimale 
kijkervaring kunnen zorgen.

In april 2016 werd er in 
de kantoren van ETRO een 
succesvol event georgani-
seerd in het kader van het 
iMinds strategisch project 
HiViz. In dit project werk-
ten de onderzoekers van 
ETRO samen met iMinds 
collega’s uit Gent en Leu-
ven aan het wegwerken 
van de huidige flessenhal-
zen op gebied van 3D cap-
tatie, 3D reconstructie, 3D 
view synthese en 3D repre-
sentatie en transmissie. In 
het kader van dit project 
werd er op de campus Et-
terbeek een nieuw “High-
Tech Visualisatie Labo” op-
gericht. Deze 140m² ruimte 
werd speciaal ingericht om 

experimenten uit te voeren naar de subjectieve perceptie van beelden. Dit 
betekent onder andere dat de omgeving zo kleurneutraal mogelijk werd 
geconstrueerd en dat de ruimte werd voorzien van speciale, nauwkeurig 
afstelbare 6500K verlichting. In het labo, een cofinanciering van VUB, 
ETRO en iMinds, werd een uniek 3D autostereoscopisch lightfield scherm 
geplaatst. Van dit scherm, gebouwd door de firma Holografika, zijn er 
maar enkele op de wereld beschikbaar en het apparaat laat toe om meer 
dan 70 verschillende kijkhoeken simultaan weer te geven. Dit betekent dat 
de kijker een 3D weergave van de scene ziet, zonder speciaal brilletje, en 
dat hij ‘rond’ de scene kan stappen door te bewegen voor het scherm. Het 
scherm kan voor ontelbare wetenschappelijke doeleinden worden inge-
zet, zoals bijvoorbeeld de evaluatie van multiview kleurediting en inkleu-
rings ‘inpainting’ technieken. Inpainting is nodig omdat het in praktijk niet 
praktisch is om een scene te capteren met 70 camera’s of meer. Daarom 
moeten er “virtuele” kijkhoeken berekend worden, wat het probleem met 
zich meebrengt dat objecten die vanuit de originele kijkhoek recht achter 
elkaar in de scene stonden, vanuit de nieuwe virtuele kijkhoek schuin ten 
opzichte van de kijker kunnen komen te staan. Hierdoor komen er voor-
dien niet zichtbare delen van het achterste object tevoorschijn, welke op 
zo realistisch mogelijke wijze moeten worden gereconstrueerd.

Een andere trend die sterk in opmars is, is het gebruik van zgn. “High Dy-
namic Range” (HDR) beelden. HDR beelden bevatten veel meer kleurinfor-
matie en veel meer contrast in vergelijking met standaardbeelden. ETRO 
onderzoekt samen met partners zoals Barco, VRT en Kinepolis naar effici-
ente manieren om HDR beelden te coderen en te verwerken. Hoewel men 
op de consumentenmarkt nu reeds spreekt van HDR-televisietoestellen, 
komen slechts enkele speciale prototypebeeldschermen in de buurt van 

de lichtopbrengst waarneembaar in de echte wereld. Sinds kort werd de 
ETRO visualisatie-infrastructuur verrijkt met een HDR beeldscherm dat een 
lichtopbrengst kan genereren van meer dan 6000 cd/m², wat overeenkomt 
met de waargenomen intensiteit wanneer je recht naar een TL-lamp kijkt. 
Aan de hand van dit scherm zal ETRO onderzoeken hoe kijkers HDR beel-
den waarnemen en op welke manier foto- en filmmakers de nieuwe tech-
nologie zo goed mogelijk kunnen benutten om de kijkervaring naar een 
hoger niveau te brengen.
Een maximale immersieve kijkervaring wordt mogelijk wanneer de kijker 
het gevoel krijgt midden in de scene te staan. Dit wordt bereikt aan de 
hand van 360° videobeelden, welke kunnen worden getoond aan de hand 
van gebogen schermen of via VR-brillen zoals de Oculus Rift. In dit kader 
voert ETRO enerzijds onderzoek uit naar nieuwe beeldverwerkingstechnie-
ken die toelaten om gecapteerde beelden op zo realistisch mogelijke wijze 
te tonen op gebogen beeldschermen. Anderzijds stelt zich bij VR-brillen 
het probleem dat het videomateriaal real-time moet aangeleverd worden 
bij een zo hoog mogelijk kwaliteit om een aanvaardbare gebruikerserva-
ring te hebben. In de context van het Europese project onderzoekt ETRO 
samen met een andere VUB onderzoeksploeg SMIT, hoe de kwaliteit van 
het aangeleverde videomateriaal zo optimaal mogelijk kan ingesteld wor-
den.
De toekomst van TV en cinema is nog nooit zo interessant geweest. Als 
kijker zullen we onderworpen worden aan immens kleur- en contrastrijke 
beelden die ons door middel van multiview 3D of 360° video een immer-
sieve kijkervaring bezorgen. Daarenboven werkt ETRO nu reeds aan de 
daaropvolgende stap door onderzoek te leveren naar de “Heilige Graal” 
van visualisatie in de vorm van holografische beeldschermen. Holografie 
is de ultieme vorm van 3D beeldvorming waar video-objecten gevisuali-
seerd worden alsof ze zich in de reële wereld bevinden. 
De vooruitgang op het vlak van rekenkracht, nano-elektronica en fotonica 
technologie en hun integratie leidt momenteel een pijlsnelle vooruitgang 
op het vlak van beeldvormingsoplossingen. Een opwindende evolutie en 
ETRO bevindt zich in de kern ervan. 
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Growth and Transfer of Monolayer Graphene – Optimization and Characterization

NANDI VRANCKEN
Promotie : 2015
Promotor: Herman Terryn
Co-promotor: Steven Brems (IMEC)
Afstudeerrichting: Chemical and materials engineering (BRUFACE), profile materials
Vakgroep: SURF
Contact: Nandi.Vrancken@vub.ac.be

Groeimechanisme van grafeen. Aangepast uit Wei et al., Angew. Chem. 
Int. Ed., 52, 2013.

Gezien de huidige razendsnelle evolutie van de technologie, is de 
ontwikkeling en productie van nieuwe materialen een must. Daar 
waar de wetenschap geconfronteerd wordt met de limieten van de 
huidige materialen, is onderzoek naar nieuwe, betere en sterkere 
materialen noodzakelijk. Eén van deze veelbelovende nieuwe ma-
terialen is grafeen, een kristallijne monolaag van koolstofatomen. 
Grafeen wordt geprezen om zijn extreem hoge mobiliteit, sterkte, 
flexibiliteit, thermische geleidbaarheid en optische transparan-
tie. Deze unieke combinatie maakt dit werkelijk merkwaardige 
2D-materiaal veelbelovend voor vele toepassingen in (opto-)elec-
tronica, nanomechanica en sensoren. 
Desondanks is grootschalige, industriële productie van grafeen 
momenteel nog niet of nauwelijks verwezenlijkt. De voornaamste 
reden hiervoor is het ontbreken van een geschikt productie- en 
transferproces voor de grootschalige synthese van kwaliteitsvol 
grafeen en eventuele overdracht naar het gewenste substraat. 
Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden, behandelt 
deze thesis de optimalisatie van het groeiproces van grafeen en 
de transfer van het groeisubstraat naar een siliciumsubstraat. In 
het kader van dit onderzoek kunnen vier hoofdonderdelen onder-
scheiden worden: (1) acceptatie en opstarten van een ‘chemical 
vapor deposition’ (CVD)-toestel1, geschikt voor de synthese van 
grafeen, (2) keuze van een geschikt groeisubstraat, (3) selectie 
van een transferproces en eventuele nabehandelingen, en (4) pa-
rametrische studie van het groeiproces van grafeen. 
Alhoewel reeds verschillende synthese-technieken uitgewerkt 
werden, wordt CVD aanzien als de meest beloftevolle en indus-
trieel schaalbare techniek. Hierbij wordt een metallisch substraat 
opgewarmd tot een temperatuur van ongeveer 1000°C, waarna het 
in contact gebracht wordt met een koolstof-houdende precursor, 
meestal methaangas. Het methaan ontbindt in koolstof en water-
stof. De koolstofatomen bewegen over het hete metaaloppervlak 
en vormen de grafeenlaag, terwijl de waterstofatomen combine-
ren tot waterstofgas en de reactor verlaten. Na het groeiproces 
wordt de methaantoevoer gestopt en koelt het grafeen samen met 
het groeisubstraat af tot kamertemperatuur. Metalen substraten 

(hoofdzakelijk nikkel, koper, ruthenium en platinum) zijn nodig 
om kwaliteitsvol grafeen te bekomen, doch geleiden elektriciteit 
en zijn hierdoor niet bruikbaar voor elektronische toepassingen. 
Daarom moet het grafeen overgebracht worden naar een isole-
rend substraat, meestal silicium oxide. Ondanks veel voorgaand 
onderzoek, is het grafeen gegroeid via CVD meestal polykristal-
lijn, wat nefast is voor de gewenste elektrische eigenschappen. 
 
In dit onderzoek werden twee mogelijke groeisubstraten nader 
onderzocht, zijnde Si/SiO2/Cu en saffier/Cu. Ondanks de la-
gere kostprijs, bleken Si/SiO2/Cu substraten niet geschikt voor 
de groei van een kwaliteitsvolle grafeenlaag en resulteerden in 
polykristallijn grafeen. Siliciumdiffusie doorheen het koper gaf 
aanleiding tot de vorming van witte lijnen en deeltjes aan het ko-
peroppervlak, welke de grafeengroei ernstig belemmerden. Dit 
kon aangetoond worden met behulp van verschillende analyse-
technieken (‘Scanning Electron Microscopy’ (SEM), ‘Atomic Force 
Microscopy’ (AFM), ‘Field Emission-Auger Electron Spectroscopy’ 
(FE-AES) en ‘Time of Flight Secondary Ion Mass Spectometry’ (TOF-
SIMS)). Saffier/Cu bleek een robuust groeisubstraat, beloftevol 
voor de groei van monokristallijn grafeen.

Op de diploma-uitreiking van promotie 2015 in december beloonde de VIrBr de beste afstu-
deerwerken bij de burgerlijk ingenieurs en de bio-ingenieurs met de VIrBr studentenprijs. 
Hieronder vindt u een samenvattiing van het afstudeerwerk van ir. Nandi Vrancken, winnaar 
van de VIrBr-studentenprijs bij de burgerlijk ingenieurs.

1Voor de leesbaarheid van dit document worden vaktermen in het Engels weergegeven. Deze worden schuin aangeduid en tussen 
aanhalingstekens geplaatst.
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(a), (b): beelden van het grafeen na bubbling transfer. Ernstige scheuren 
zijn duidelijk zichtbaar. (c): beeld van het grafeen na wet transfer. 

SEM (links) en AFM (rechts) beelden van de grafeenlaag, met domeinen 
van bilaag-grafeen. 

STM (links) en beelden van de grafeenlaag (rechts)

Voor de overdracht van het grafeen naar een isolerend substraat 
werden de twee meest gebruikte methodes in de huidige litera-
tuur toegepast en vergeleken. Deze staan gekend als de ‘bubbling 
transfer method’ en de ‘wet transfer method’. De eerste resul-
teerde in ernstige beschadiging van de grafeenlaag en werd daar-
voor ongeschikt bevonden voor grafeen-transfer. De ‘wet transfer 
method’ daarentegen bood de mogelijkheid om de grafeenlaag 
vrijwel intact over te brengen, maar heeft ook vele nadelen. Zo is 
deze methode zeer arbeidsintensief en tijdrovend, waardoor ze 
(1) gevoeliger aan fouten en beschadiging van het grafeen en (2) 
zeer moeilijk industrieel schaalbaar is. Daarnaast maakt deze me-
thode gebruik van oxiderende etsoplossingen en polymeerlagen 
om het grafeen te ondersteunen. Beiden induceren contaminatie 
van het grafeen, wat achteraf slechts in beperkte mate verwijderd 
kan worden. Dit is problematisch voor de halfgeleiderindustrie, 
waar een extreme controle vereist is op de zuiverheid van de ma-
terialen. Thermisch gloeien na transfer wordt vaak aangewend in 
de literatuur om de organische contaminaties te reduceren, maar 
bleek in deze studie niet voordelig. Eerste onderzoek naar recy-
clage van het kostbare saffier groeisubstraat na transfer leverde 
veelbelovende resultaten. 

De parametrische studie van het groeiproces leverde waarde-
volle inzichten in het groeimechanisme van grafeen, de vorming 
van meerdere lagen en de relatieve oriëntatie van de lagen ten 
opzichte van elkaar. Bestudeerde parameters zijn temperatuurs-
afhankelijkheid (kwalitatief omwille van toestel-limitaties i.v.m. 
calibratie), methaan/waterstof ratio, partieeldruk van methaan, 
groeitijd en druk. Monolaag grafeen met relatief goede kwaliteit 
kon gegroeid worden bij hoge temperatuur en met korte groeitijd. 
Langere groeitijden leidden niet tot een waarneembare verbete-
ring van de grafeen-kwaliteit, maar resulteerden in de nucleatie 
en groei van gebieden met dubbel-gelaagd grafeen. De proces-
marge voor de andere parameters bleek zeer breed. In de litera-
tuur werden reeds verschillende groeimechanismes voor domei-
nen met dubbel-gelaagd grafeen vooropgesteld. Deze konden 
geëvalueerd worden dankzij combinatie van de eigen waarnemin-
gen als functie van de verschillende parameters. Hierdoor was 
identificatie van het predominante mechanisme mogelijk, waarbij 
twee temperatuurszones onderscheiden werden. 

‘Scanning tunneling microscopy’ (STM) stond visualisatie van de 
atomaire structuur van het grafeen toe en leverde waardevolle 
informatie omtrent de polykristalliniteit en de oriëntatie van de 
grafeenlaag ten opzichte van het onderliggende groeisubstraat. 
Op basis van de experimentele resultaten kon gesteld worden dat 
de bekomen grafeenlaag naar alle verwachtingen van voldoende 
kwaliteit is voor de meeste toepassingen. Aangezien deze zich 
voornamelijk situeren in het domein van de elektronica, is een 
efficiënte overdracht van het gesynthetiseerde grafeen naar een 
isolerend substraat vereist. Bijgevolg vormt de ontwikkeling van 
een industrieel toepasbaar transferproces één van de belangrijk-
ste werkpunten voor verder onderzoek.
 
Als conclusie kan gesteld worden dat dit onderzoek bijdroeg tot 
het verwerven van een beter inzicht in het groeiproces van grafeen, 
evenals van nauw gerelateerde aspecten als groeisubstraat en 
transfermethode. Synthese van monolaag grafeen met voldoende 
kwaliteit voor vele toepassingen kon verwezenlijkt worden, maar 
overdracht van de grafeenlaag naar een ander substraat blijft een 
knelpunt voor de ontwikkeling van een grootschalig, industrieel 
productieproces van grafeen. Dit kan toekomstig onderzoek stu-
ren naar andere groeisubstraten.
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Waarom ben je komen studeren aan de VUB en waarom heb 
je moraalwetenschappen gekozen? 
Ik kwam uit Hasselt en ik wou mijn horizon verbreden, dus 
naar een echte stad gaan, waar ook een universiteit was, 
maar waar niet alles rond die universiteit draaide. Dat 
bracht me naar Brussel en naar de VUB. Tijdens de humani-
ora zat ik in een klas met een goed niveau in de wiskunde. 
Veel van mijn medeleerlingen zijn daarin verdergegaan en 
zijn geslaagd voor het toelatingsexamen burgerlijk ingeni-
eur, maar nooit had iemand het nuttig gevonden mij te ver-
tellen waarvoor die wiskunde wel kon dienen. Verder gaan 
in een richting waar wiskunde centraal lag trok me dus he-
lemaal niet aan. Door verdere stapsgewijze eliminatie ben 
ik dan uiteindelijk in de moraalwetenschappen terecht ge-
komen. Tijdens de kandidatuursjaren viel dat wel mee, een 
cursus over logica en haar toepassingen boeide mij, maar 
in de hogere jaren ging al de aandacht naar de filosofie en 
de literatuur, en dat boeide me heel weinig. Toen begon ik 
te verstaan waarvoor exacte wetenschappen wel kunnen 
dienen en voelde ik me, een beetje laat, daardoor aange-
trokken.
Ik betreur dat we nog steeds dezelfde fouten maken: 
meisjes die talent hebben voor STEM vakken worden daar 
meestal niet voor gemotiveerd. Het zinvolle leven waarvoor 
hun talent de deuren opent wordt zelden besproken. Om 
meisjes aan te trekken moet men technologie niet als een 
doel presenteren, maar wel als een middel om iets te ver-
wezenlijken als mens.

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. Martine Tempels kreeg op 23 mei in Mechelen Jacques Tiberghien over de vloer voor een 
goed gesprek. 

Naam : Martine Tempels
Promotie : 1984
Afstudeerrichting : Moraalwetenschappen aan de VUB
Functie / Werkgever : 
•  Telenet: Head of Telenet for Business.
Vorige werkgevers : 
•  NCR Computing, AT&T, EDS, …

Wat heeft de VUB jouw bijgebracht, beantwoordde ze aan 
je verwachtingen?
Van het begin af voelde ik me thuis aan de VUB. In de sfeer 
die daar heerst en nu bij benadering beschreven wordt met 
“redelijk eigenzinnig” vond ik mezelf volledig terug. Dat 
is een cultuur die essentieel is aan de VUB, en die je pas 
herkent als je erin gedompeld wordt. Snel deelde ik deze 
opvattingen met een eensgezinde groep vrienden waarmee 
ik nog steeds nauwe banden heb. 

Hoe heb je jouw loopbaan uitgebouwd na je studies ?
Wanneer ik afstudeerde was de arbeidsmarkt niet erg gun-
stig voor iemand met mijn diploma. Ik heb dan een weinig 
interessante verkoop job gehad die me wel beter inzicht 
gegeven heeft in wat ik kon en wat ik moest bijleren om dat 
beter te doen. Dit bracht me in de bijzondere licentie be-
drijfskunde aan de VUB. Daarna ben ik bij NCR Computing 
gaan werken, die me gedurende één jaar opgeleid hebben 
in de ICT. Van dan af voelde ik me als een vis in het water in 
de hoog technologische bedrijven voor dewelke ik gewerkt 
heb, eerst NCR Computing en AT&T, dan EDS en nu Telenet. 
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Mijn achtergrond in de moraalwetenschappen heeft me 
steeds geholpen een breder en verdergaand inzicht te krij-
gen in de strategie van de technologische wereld. Zo was 
het bijvoorbeeld voor mij snel duidelijk dat de discussies 
rond OSI en TCP/IP telecommunicatie standaarden meer 
een religieus dan een technisch conflict geworden waren.
Wat doet de verkiezing als fellow met een mens ?
Ik heb dat als een grote eer beschouwd en ook als een ge-
legenheid om terug te komen in die VUB sfeer die ik wat 
miste sinds ik in 1988 afstudeerde in de bedrijfskunde. Ik 
betreurde eigenlijk dat ik al die jaren nooit benaderd werd 
door alumni organisaties om die band, die ik sterk appreci-
eerde als studente, levend te houden. 

Hoe pak je dan je rol als fellow aan ? 
Als fellow ben je natuurlijk meer gemotiveerd om iets te 
doen voor de VUB. Ik combineer dat met mijn inspanningen 
om STEM studies aan te moedigen in Vlaanderen. Zo heb ik 
enkele jaren geleden CoderDojo Belgium opgericht, een or-
ganisatie die aan jongeren van 7 tot 17 jaar de gelegenheid 
geeft te leren programmeren op een speelse manier. Zo een 
15% van die kinderen hebben een natuurlijk talent voor het 
algoritmisch denken, maar een veel groter percentage kan 

dat leren, door groepswerk en constructieve coaches. De 
meest getalenteerden hebben dan weer minder neiging te 
communiceren over hun verwezenlijkingen, maar hier ook 
kan aan verholpen worden door een enthousiaste groep 
en een motiverende coach. CoderDojo heeft veel succes en 
motiveert veel jongeren voor STEM opleidingen, maar meer 
coaches zijn nodig om aan alle geïnteresseerden een kans 
te bieden.

Ken je BrEA? Ben je er lid van?
Nee, ik wist niet dat er een alumni vereniging van de VUB 
ingenieurs bestond. Ik heb al wel een voordracht gegeven 
over STEM motivatie bij ie-net ledenvereniging, waarvan ik 
nu ontdek dat het een overkoepelende organisatie is waar 
ingenieurs van alle Vlaamse universiteiten aan meewerken. 
Door mijn nieuwe rol als fellow van de ingenieursfaculteit, 
mijn blijvende hechting aan de VUB en dit interview zal ik 
nu ook wel kennis maken met BrEA! 
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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.

Jan ROEKENS
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Lightweight structural concepts for disaster relief sheltering
Promotoren: prof. M. Mollaert en prof. L. De Laet en dr. R. 
Luchsinger

Maria STRANTZA
Master of Material Science and Engineering
Additive manufacturing as a tool for structural health 
monitoring of metallic structures – Fatigue response and 
residual stresses
Promotoren: prof. D. Van Hemelrijck en prof. P. Guillaume

Stijn VAN DER PERRE
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: 
chemie en procestechnologie
Metal-Organic Frameworks as Stationary Phase in 
Chromatography
Promotor: prof. J. Denayer

Aline VERGAUWEN
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: 
architectuur
CURVED-LINE FOLDING: Exploring, understanding and 
designing pliable structures for kinetic architecture
Promotoren: prof. N. De Temmermen en prof. L. De Laet

Filip ZASTAVNIK
Master of Aerospace Engineering
Local stiffness identification of beams and plates using 
shearography and simultaneous Fourier fitting
Promotor: prof. L. Pyl

Hameda Imhana ALKORRE
Master na Master of Nanophysics
Graphene plasmonics at millimeter wave and terahertz 
(THz) wave frequencies
Promotor: prof. J. Stiens

Tomas DEKENS
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur
Automatic prosodic analysis for computer-assisted therapy 
of dysarthric speech
Promotor: prof. W. Verhelst

Jelle DE VOS
Master in de chemie
Advancing performance limits and detection sensitivity in 
liquid chromatography
Promotoren: prof. S. Eeltink en prof. G. Desmet

Alfredo LAMBERTI
Master in aerospace and astronautic engineering
A novel fast phase correlation demodulation algorithm for 
fiber bragg grating sensors
Promotor: prof. S. Vanlanduit

Petar MARENDIC
Master of Science in Computer Science
Distributed memory reduction operations in presence of 
process desynchronization
Promotoren: prof. J. Lemeire en prof. P. Schelkens


