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Wanneer je dit eerste AIG-nieuws van 2017 onder ogen krijgt heb je ongetwij-
feld reeds vele wensen uitgewisseld. Ik neem dan ook graag dit editoriaal te baat 
om je mede namens het volledige AIG bestuur het allerbeste toe te wensen voor 
een gezond, gelukkig en vredevol 2017.

Wat AIG betreft mag het nieuwe jaar gerust de erg succesvolle lijn van 
2016 verder zetten. We blikken inderdaad terug op een jaar waarin evene-
menten als Plateau speelt opera, TechBoost!, Update@Campus en de reünie 
naast vele andere organisaties grote massa’s UGent ingenieurs wisten te 
bekoren. De zeer intense en gewaardeerde samenwerking met onze faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur, zonder dewelke we als AIG nooit 
in staat zouden zijn om dit alles te organiseren, ligt zeker aan de basis van het 
elan waarvan AIG momenteel kan genieten. Ook de steun van onze studenten-
kringen bij verschillende van onze organisaties is van bijzonder belang voor 
onze werking.

Graag richt ik een woord van dank en bewondering aan allen die in 2016 op een 
of andere wijze hun schouders onder AIG hebben gezet, niet in het minst aan de 
initiatiefnemers van AIG-Engage die onze jong-alumni als volwaardig AIG-lid 
een geleidelijke overstap biedt van de studenten- naar de alumnivereniging.

Ondertussen is en wordt 2017 met vereende krachten voorbereid. In dit jaar 
waar onze alma mater 200 kaarsjes mag uitblazen, zullen naast de klassiekers 
een aantal nieuwe events je ongetwijfeld weten te verrassen. We zijn ervan over-
tuigd dat het opnieuw een boeiend jaar wordt met een gezonde mix van cultu-
rele, vormende en ontspannende activiteiten regelmatig gekruid met aangename 
netwerkrecepties.

Noteer alvast 22 januari voor onze jaarlijkse nieuwjaarshappening, waarover 
meer info in dit nummer. 

Ik kijk er naar uit je op één van onze events te mogen ontmoeten! 

Redactie: 
An Balcaen, Ludwig 
Cardon, Alain Corvelyn, 
Francis De Boeck, Anne 
De Coster, Stijn Hertelé, 
Stijn Van Auwenis, Bruno 
Vanslambrouck, Leen 
Veldeman, Ronny Verhoeven 
en Clarence Wybon
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AIG Algemene Vergadering 
met bezoek aan FabLab 

Uitnodiging

Donderdag 23 februari 2017
De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit op de 
Algemene Vergadering

Programma
18u-19 u  Algemene Vergadering (leszaal 1.1)
19u-19u30 Info P3Lab (leszaal 1.1)
19u30-20u30  Bezoek P3Lab
20u30-22u Receptie

Agenda
1. Opening en verwelkoming
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Toekenning erelidmaatschap op voorstel van de 

raad van bestuur
4. Verslag van de raad van bestuur omtrent de rekenin-

gen over 2016 en de begroting voor 2017
5. Verslag van de commissarissen
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 

commissarissen
7. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2017
8. Bepaling van de bijdrage voor 2017
9. Aankondiging van de prijzen
10. Statutaire verkiezingen
11. Varia
12. Toespraak door de voorzitter

Praktisch
P3Lab, Technologiepark 915, 9052 Zwijnaarde
De leszaal 1.1 is op éérste verdieping.

Het P3Lab is recent opgericht als een 
innovatieve hub voor universitaire- 
en bedrijfspartners in Vlaanderen 
die betrokken zijn bij de 3"P" topics: 
prototyping, polymeerverwerking en 
productbeproeving. 

P3Lab is een gemeenschappelijk 
contactpunt voor expertise en netwerking met betrekking tot 
de ontwikkeling van polymeer gerelateerde producten voor 
zowel starters, gevestigde bedrijven en ingenieursstudenten. 
Het volledige terrein, van ontwerp en simulatie over 
prototyping en productie tot het testen van de producten, 
wordt bestreken.

Het nieuwe labo is een afdeling van Fablab dat gevestigd is 
op het Tech Lane Ghent Science Park van de campus A in 
Zwijnaarde. De laboratoria van de CPMT onderzoeksgroep 
"Centre for Polymer and Material Technologies CPMT" 
van de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur 
zijn eveneens gevestigd in P3Lab. P3Lab biedt klantgerichte 
ondersteuning aan op vlak van diensten, onderzoek en 
onderwijs. Hierbij kan de focus liggen op zowel het ontwerp – 
productie aspect als op de volledige productiecyclus. Via deze 
multidisciplinaire aanpak kan P3Lab belangrijke innovaties 
realiseren!

Uitschrijving prijzen 2017
Leo Baekeland
Deze prijs wordt jaarlijks uitgeschreven ter bekroning 
van een master scriptie uitgevoerd in 2014, 2015 of 2016 
door industrieel ingenieurs, gediplomeerd aan onze 
faculteit, campus Schoonmeersen of Kortrijk. Het werk 
moet origineel zijn en mag nog niet voorheen bekroond 
of gepubliceerd zijn. De prijs bedraagt €1000.

De uitreiking zal plaatsvinden op de proclamatie van 
zaterdag 8 juli 2017 om 15u in het Ufo.

Jozef Plateau
Deze prijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een 
master scriptie uitgevoerd door burgerlijk ingenieurs of 
burgerlijk ingenieurs- architect, gediplomeerd aan onze 
faculteit  in 2014, 2015 of 2016. Het werk moet origineel 
zijn en mag nog niet voorheen bekroond of gepubliceerd 
zijn. De prijs bedraagt €1000. 

De prijs wordt uitgereikt op de proclamatie van zaterdag 8 
juli 2017 om 10u in het Ufo.

Praktisch
De AIG-Stichting nodigt uit tot het indienen van kandidaturen vóór 1 maart 2017 op het secretariaat van                      

AIG-Stichting, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Het volledige reglement staat op onze website http://aig.ugent.be
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Nieuws uit de
faculteit

gebruiken? Het team toonde in laboratoriumexpe-
rimenten aan dat beide gassen in tot nu ongeziene 
verhoudingen en hoeveelheden met elkaar kunnen 
reageren tot CO, een "lego"-bouwsteen voor onder 
andere kunststoffen.

MIJLPAAL

Dit kan een enorme stap vooruit betekenen voor de 
chemische industrie in de overgang van het gebruik
van aardolie naar hernieuwbare grondstoffen. De uit-
vinding van het team aan de UGent is gebaseerd op 
een unieke combinatie van drie bestaande industriële 
processen in één enkele chemische reactor.

Daardoor verwachten de Gentse onderzoekers geen 
onoverkomelijke technische problemen voor de 
toepassing van hun uitvinding op grote schaal. Het 
nieuwe concept is gericht op het maximaliseren van 
de CO2-omzetting. In vergelijking met bestaande 
processen kan "super-dry reforming" driemaal zoveel 
CO2 omzetten in CO. Daarnaast biedt het een zeer 
hoge flexibiliteit, zowel in gasvoeding als in proces-
voorwaarden, terwijl enkel materialen gebruikt 
worden die overvloedig aanwezig en goedkoop zijn, 
zoals ijzer, calcium en nikkel. 
Met dit nieuwe concept hebben de Gentse weten-
schappers een echte kampioen in CO2-omzetting 
geleverd.

groepen financieel te ondersteunen. De onder-
zoeksthema’s situeren zich in het domein van de 
energie-eff iciëntie, de materiaaleff iciëntie, de 
productiviteitsverhoging en de automatisering.

De samenwerking zal een forse impuls geven aan 
waardecreatie via innovatie en garandeert de instroom 
van nieuwe inzichten en gemotiveerde kennismede-
werkers. Een win-winsituatie voor beide partijen.

Uitvinding laboratorium
Chemische Technologie
vermindert CO2 in atmosfeer

Een team aan de Universiteit Gent heeft een proces 
ontdekt dat kan bijdragen tot het verminderen van de 
hoeveelheid CO2 In de atmosfeer. Het gaat om het 
proces "super dry reforming".

Het artikel van het team van dr. Vladimir Galvita 
werd op 13 oktober 2016 gepubliceerd in het gere-
nommeerde tijdschrift Science. 

NUT VAN BROEIKASGAS?
CO2 is samen met methaan het belangrijkste broei-
kasgas dat bijdraagt tot veranderingen in ons kli-
maat.  Kunnen we die grote hoeveelheid CO2 nuttig 

ArcelorMittal Gent 
en Universiteit Gent 
gaan samen voor innovatie

Op 5 oktober 2016 sloot de UGent een raamcontract af 
met ArcelorMittal Gent voor een langetermijnsamen-
werking. Daarmee willen beide partners een gemeen-
schappelijk platform creëren voor de uitwisseling van 
kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Met het raamcontract gaat ArcelorMittal Gent nog 
een stap verder en engageert het zich om jaarlijks een 
aantal onderzoeksprojecten (o.a. doctoraten, bila-
teraal onderzoek) uit verschillende onderzoeks-



Mathias Baetens: "Via de Hermes app kan je aanmelden 
met je UGent-login en de vraag posten. Medestudenten 
kunnen de vraag ‘liken’: daarmee geven ze aan dat ze zelf 
ook met die vraag zitten. Professoren kunnen alle vragen 
bekijken, maar pas als een vraag genoeg ‘likes’ heeft, 
krijgt de professor een melding op zijn computer, terwijl 
hij of zij aan het lesgeven is. Zo weet hij dat er een pran-
gende vraag is."

Europa geeft groen licht voor 
innovatief warmtesysteem in 
Zuid-West-Vlaanderen
Met "HeatNet" krijgen de stad Kortrijk, intercom-
munale Leiedal en de Universiteit Gent zo’n 1,2 mil-
joen euro aan Europese middelen voor de ontwikke-
ling en uitbouw van warmtenetten voor de toekomst. 
Kortrijk-Weide wordt het eerste pilootproject. De acti-
viteiten worden opgevolgd door de onderzoeksgroep 
Thermische Energie in de Industrie die aanwezig is op 
de UGent Campus Kortrijk.

EYEco eyeCO, spin-off van imec en 
UGent, ontwikkelt een digitale bril
EYEco eyeCO, een spin-off van imec en de universiteit 
Gent, ontwikkelt digitale brillenglazen voor presbyopie 
(ouderdomsverziendheid). De vernieuwende techno-
logie zal het zicht van de mensen onder alle omstan-
digheden optimaliseren. Jelle De Smet (vakgroep 
Elektronica en Informatiesystemen) is mede-oprichter 
en technisch directeur bij EYEco eyeCO. Hij is gespe-
cialiseerd in dunnefilm-elektronica en beeldscherm-
technologie. Als burgelijk ingenieur verbonden aan 
imec en de UGent ontwikkelde hij een methode om 
LCD-technologie in contactlenzen te integreren. Hij 
is mede-uitvinder van de basistechnologie die EYEco 
eyeCO verder ontwikkelt. 
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Spin-off Pozyx wint Innovation of Things Award 2016
Spin-off Pozyx won dinsdag 22 november 2016 de "Innovation of Things Award 
2016" op het Internet of Things World (IoT) event in Dublin. IoT World is het groot-
ste IoT-event ter wereld met jaarlijks een event in San Francisco en in Europa.

Pozyx nam het in twee pitchrondes op tegen een 30-tal andere internationale IoT 
start-ups. In de jury zaten voornamelijk investeerders en de vicepresident van 
Huawei. Met deze prijs zal Pozyx vertegenwoordigd worden op IoT World in San 
Francisco volgend jaar in mei.

Stijn Volckaert wint IBM Innovation 
Award 2016 voor techniek om soft-
ware te beveiligen
De techniek kan gebruikt worden om 
de software op desktop en smartphone 
te beschermen tegen malware.

Voor het tweede jaar op rij vallen 
studenten in de prijzen op Infobeton 
Student Contest
Onze studenten burgerlijk en indus-
trieel ingenieur behaalden respectie-
velijk de eerste en tweede plaats.

Marc Delghust wint innovatie-award 
de "Slimme GEIT"
"Marc Delghust verraste ons met een 
ijzersterke presentatie over zijn multi-
zonaal model waarmee ontwerpers op 
een eenvoudige en snelle manier een 
realistische inschatting kunnen maken  
van het werkelijke energieverbruik 
van een gebouw." Els Vanden Berghe, 
directeur van Pixii.

DE FACULTEIT IN DE PRIJZEN

8 oktober - 31 maart 2017 - Bank van de Arbeid
Tentoonstelling "Magnel, UCO en het voorgespannen 
beton - een Gents verhaal".

23 oktober - 7 april 2017 - STAM Tentoonstelling 
"Stad van morgen: a glimpse of where we’re going"
met installatie van Michiel Dehaene, Jan De Maeseneer 
en Sidharta Gautama.

DE FACULTEIT IN HET MUSEUM

Een vraag stellen voor een vol auditorium doe je zo
De nieuwste Hermes-app, één van de winnende projecten van de Innoversity Challenge, werd op maandag 21 november 
2016 voor het eerst gebruikt tijdens het hoorcollege van het vak Systemen en Signalen gegeven door onze decaan prof. 
Rik Van de Walle. 



Saskia Van UffelJan Lagast

10e Update@Campus
Terugblikken op

Voorprogramma

Herman Van den Broeck

Hendrik Van Landeghem

Hoofdprogramma

6



Je team doorheen verandering leiden

Woensdag 12 oktober 2016 

Meer dan 450 deelnemers 
Voorprogramma

 Jan Lagast (Forte en Participium)
 Hendrik Van Landeghem (UGent)

 Saskia Van Uffelen (Ericsson)
Hoofdprogramma

 Prof. Herman Van den Broeck 
 (UGent en Vlerick Business School)

Netwerkreceptie
Met dank aan de medewerkers 

en de sponsors
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Introductie
Al meer dan een decennium lang voert de onderzoeksgroep 
Thermische Energie in de Industrie (TEI) vanuit UGent 
Campus Kortrijk praktisch georiënteerd onderzoek uit naar 
valorisatie van industriële restwarmte. 
Als eerste relevante technologie werd de organische 
Rankine cyclus (ORC) bestudeerd. Hiermee kan vanuit 
restwarmte elektriciteit geproduceerd worden. Dit onder-
zoek dat tevens de uitvoering van enkele praktische case 
studies omvatte, gaf aanleiding tot enkele realisaties en 
zette er een Brugse machinebouwer toe aan om ORC’s te 
gaan produceren. Het onderzoek rond deze technologie is 
nog steeds lopende.
Ondertussen werden ook hoge temperatuur industriële 
warmtepompen onder het motto "From waste heat to pro-
cess heat" onderzocht. Na twee TETRA-projecten rond 
ORC volgden hiertoe twee projecten binnen het CORNET-
frame, een internationale uitbreiding van TETRA. Zowel 
TETRA (TEchnology TRAnsfer) als CORNET (COllective 
Research NETwork) zijn toepassingsgerichte onderzoeks-
kaders en voorbehouden voor onderzoeksgroepen uit 
Hogescholen (professionele bacheloropleidingen) en geïn-
tegreerde academische opleidingen, waar de masters in de 
Industriële Wetenschappen (Industrieel Ingenieur) dus toe 
behoren. Een nauwe betrokkenheid van KMO’s, via een 
gebruikersgroep, is vereist. Er worden meestal ook case 
studies uitgevoerd binnen die bedrijven. 

Het eerste CORNET–project bestudeerde uiteenlopende 
toepassingen van industriële warmtepompen terwijl het 
tweede, dat afliep op 30 juni 2016, specifiek naar droogtoe-
passingen gericht was. 

CORNET-project Shortstore
Steeds binnen de onderzoekslijn naar valorisatie van 
industriële restwarmte werd een nieuw CORNET-project 
met als titel "Short term heat or cold storage in industry 
(Shortstore)" ingediend en recent goedgekeurd. Uitvoering 
zal starten op 01/01/2017 voor een looptijd van twee jaar. 
Een eerste actiepunt is het tijdelijk opslaan van restwarmte 
vanuit discontinue processen voor later hergebruik binnen 
een andere productiefase. Typisch voorbeeld zijn steen-
bakkerijen, waar er vaak een tijdsverschuiving is tussen 
beschikbare restwarmte, afkomstig van de oven en nood 
aan proceswarmte voor het drogen. Het projectconsor-
tium omvat dan ook de Duitse partner IZF (Institut für 
Ziegelforschung) die specifiek voor de keramische indus-
trie werkt. Algemene focus is naar opslagtemperaturen van 
ruim boven 100°C of naar toepassingen waar de beschik-
bare plaats heel beperkt is of waar veel warmte nodig is 
binnen een beperkt temperatuursinterval, kortom alles wat 
niet of moeilijk met de reeds sedert lang in gebruik zijnde 
waterbuffers kan opgelost worden. 
Eveneens binnen de scoop van het project is het opslaan 
van koude maar dan niet via ijswater of ijsaccumulatie

Thermische energieopslag: 

Warmte die binnen productieprocessen vrijkomt en niet onmiddellijk maar wel iets later kan hergebruikt worden 
zou men graag willen opslaan, ook al bedraagt de temperatuur ervan ettelijke honderden graden.

Elektrische energie omzetten in warmte is vanuit thermodynamisch oogpunt "not done", maar voor het opvangen 
van een tijdelijk overaanbod aan hernieuwbare elektriciteit wil men dit eventueel door de vingers zien indien men 
deze warmte op hoge temperatuur (of als koude) kan opslaan.

De UGent onderzoeksgroep Thermische Energie in de Industrie (TEI) nam initiatief voor een Europees (COR-
NET) project waarbinnen de state of the art van thermische opslagmethoden zal onderzocht en gedemonstreerd 
worden.

Figuur 1: Thermische opslag, methodes en systeemvereisten (bron: DLR)

een onmisbare schakel voor een duurzame 
energievoorziening
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Figuur 2: Overzicht van enkele types PCMs 
met overeenkomstig temperatuurbereik (Bron: http://www.pcmproducts.net) 

Figuur 3: Reactietypes voor thermochemische warmteopslag 
(Bron: Michel Cabassud [et al.])

of het dieper koelen van vrieshuizen wanneer elektrici-
teit goed koop beschikbaar is. Dit zijn reeds voldoende 
bekende technieken. Opslag bij zeer lage temperaturen, 
geschikt voor het voeden van bijvoorbeeld vriestunnels 
of het via opslagmaterialen verhogen van de thermische 
inertie van koel- en vriesruimtes liggen echter wel binnen 
de projectscope.

Daar het binnen dit type projecten niet de bedoeling is om 
diepgaand onderzoek te verrichten, wordt vertrokken van 
reeds bekende en hiertoe onderzochte opslagmaterialen, 
alsook vanuit reeds bekende toepassingen die binnen onze 
industrie nuttig kunnen zijn.

Figuur 1 geeft een overzicht van de voor handen zijnde 
opslagmethodes (voelbare warmte, latente warmte en via 
reversibele thermochemische reacties). De eerste twee zijn 
reeds beschikbaar voor brede toepassingen, de derde bevindt 
zich eerder nog in de onderzoeksfase. 

Op figuur 2 zijn een aantal types Phase Changing 
Materials voorgesteld met bijhorend temperatuurbereik. 
Er dienen zich dus ook materialen aan die geschikt zijn 
voor koude-opslag. Figuur 3 geeft reactietypes weer voor 
thermochemische opslag. Evenwichtstemperaturen lopen 
volgens deze bron op tot 1100°C. Figuur 4 geeft een con-
centrating solar power (CSP) station weer. 

Deze produceren elektriciteit vanuit thermische zonne-
energie op hoge temperatuur. Om ook ’s nachts of bij afwe-
zigheid van zon elektriciteitsproductie mogelijk te maken is 
thermische opslag op een temperatuur van 300°C of hoger 
vereist. Dit concept is gemakkelijk te vertalen naar indus-
triële toepassingen bij ons. Hiertoe werd dan ook DLR 
(Deutsches Institut für Luft und Raumfahrt), dat reeds 
een ruime ervaring heeft binnen dit domein, als onder-
zoekspartner uitgenodigd en wordt er in het labo van de 
onderzoeksgroep TEI, UGent campus Kortrijk, in nauwe 
samenwerking met hen, een dergelijke demo gerealiseerd. 
Vanwege de reeds aangehaalde ORC-projecten zijn er al een 
thermische olieketel (tot 340°C) en twee ORC’s aanwezig, 
waarvan één te zien op figuur 5.
Verder zullen er concrete case studies worden uitgevoerd 
die aangereikt zullen worden door bedrijven, leden van de 
gebruikersgroep. Er zal ook ruim aandacht besteed worden 
aan de rol van thermische opslag binnen het kader van de 
aankomende energietransitie waarbij de rol van hernieuw-
baar opgewekte elektriciteit steeds groter zal worden. Het is 
dus een optie om vanuit overschotten aan dergelijke elektri-
citeit warmte op te wekken en op te slaan voor later gebruik 
en/of gedeeltelijk opnieuw om te zetten naar elektriciteit 
tijdens periodes van schaarste. Begrippen als "decarboni-
sering van industriële warmteproductie", "grid balancing" 
en "all electric factory" winnen steeds meer aan belang en 
waren mede drijfveren voor het organiseren van dit project.

De gebruikersgroep telt reeds een 22-tal bedrijven en orga-
nisaties, maar toetreden kan nog steeds.

Bruno Vanslambrouck, 
onderzoeksgroep Thermische Energie in de Industrie(TEI)
 

Figuur 4: Thermische opslag bij concentrating solar power stations 
(Bron: DLR)

Figuur 5: Eerst ORC-testopstelling in Lab TEI van UGent campus Kortrijk
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Op 18 november 2016 zijn maar liefst meer dan 400 UGent 
afgegestudeerden en hun partners afgezakt naar Salons 
Mantovani te Oudenaarde, om deel te nemen aan de jaar-
lijkse AIG-reünie. Deze editie mag bestempeld worden 
als een succes, en dat niet alleen omwille van het grote 
aantal aanwezigen, ook de sfeer met 385 deelnemers aan 
het banket was top, zoals de foto’s bewijzen.

De reünie begon in de late namiddag met de traditio-
nele viering van jubilarissen afgestudeerd in 1966 of een 
veelvoud van vijf jaar eerder. De ingenieurs met 50 jaar 
diploma waren uitzonderlijk talrijk opgekomen. Ze waren 
met niet minder dan 28 deelnemers en waren zichtbaar 
tevreden om zoveel volk van destijds weer te zien. Onze 
voorzitter, Ronny Verhoeven verwelkomde hen en moch-
ten ze één voor één hun  geschenk en de jubilarisbrochure 
in ontvangst nemen. Prof. Patrick De Baets schetste in het 
kort de huidige werking van de faculteit. Ten slotte blikte 
Jacques Van Remortel terug naar de studententijd in 1966 
met foto’s van weleer.

Rond 19u arriveerden de overige aanwezigen voor het 
avondprogramma. De receptie en het aansluitende wandel-
voorgerechtenbuffet waren de start van een geslaagde 
formule. Er werd lustig gebabbeld, genetwerkt, gelachen, 
gegeten en gedronken. Vervolgens konden de gevierde 
promoties hun avond voortzetten bij het diner, waar-
bij zij aan gereserveerde tafels de goede atmosfeer uit 
het studentenleven van weleer, recent of minder recent, 
ophaalden. Hier werden zowel het vlees- als het vismenu 
en het vegetarisch alternatief goed gesmaakt. 

We waren bijzonder blij met de sterke opkomst van 41 
pas afgestudeerde ingenieurs,die konden genieten van 
een avond aan een zeer voordelige prijs. We hopen 
hen terug te mogen verwelkomen in 2021. 

We merken ook de opkomst van de natuurkundige inge-
nieurs van afstudeerjaar 1974 op. Hoewel dit jaar strikt 
genomen niet gevierd werd, waren er toch drie vrienden 
aanwezig. Zij verdienden dan ook een gereserveerde tafel, 
groepsfoto en een bijzondere vermelding in dit bericht.

Het diner werd begeleid door speeches van o.a. Ronny 
Verhoeven, voorzitter van AIG en Prof. Paul Van 
Cauwenberge, prorector van UGent. Niettegenstaande 
zijn doktersdiploma is ook hij een "ouwe getrouwe" van 
het AIG-reüniefeest, en hij blijft een welkome gast voor de 
komende edities.

Na het dessert werden de afzonderlijke afstudeerjaren uitge-
nodigd voor een groepsfoto. Nadat we in de vorige editie veel 
vertraging opliepen bij het nemen van de foto’s, werden dit 
jaar enkele praktische wijzigingen doorgevoerd. Ditmaal 
verliep het vereeuwigen van de gevierde jaren zeer vlot. 
De groepsfoto’s werden verzorgd door professioneel foto-
graaf Nic Vermeulen en werden, zoals de traditie het wilt, 
in goede banen geleid door Noël Van Houtte. Alle foto’s 
zijn te bezichtigen op onze website bij voorbije activiteiten.

We kunnen kort samengevat terugblikken op een meer dan 
geslaagde 141e editie van het reüniefeest. We kijken er dan 
ook naar uit dit succes volgend jaar minstens te evenaren.

Noteer nu al 24 november 2017 in uw agenda!

Terugblikken op

10

Reüniefeest 
18 november 2016 
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Instituut voor Permanente Vorming van de Faculteit Ingenieurswetenschappen & 

Architectuur en de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 

09 264 55 82 | ivpv@ugent.be | www.ivpv.ugent.be

Postacademische oPleidingen in
engineering & Bio-engineering

Additive Manufacturing

In deze opleiding krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken van de AM technologieën, dit toe-
gepast voor polymeren en metalen. U leert begrijpen hoe de verschillende AM technieken werken, 
wanneer en waar ze in het design -, ontwikkelings- en productieproces ingezet kunnen worden. 
Tot slot wordt ook gewezen op de beperkingen van elke AM techniek en op de mogelijkheden die 
de huidige technologie biedt om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke toepasbaarheid te 
komen.

Start op 23 janari 2017
Meer info op www.ivpv.ugent.be/AM

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

Thanks to the modern and advanced technique of Computational Fluid Dynamics (CFD), per-
formance-based design allows more flexibility (than prescriptive regulations) in meeting the fire 
protection needs of modern buildings. General theoretical CFD aspects will be addressed first and 
will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific 
CFD package.  

Start op 22 maart 2017
Meer info op www.ivpv.ugent.be/CFD

Milieucoördinator Type A/Type B via afstandsleren

Deze opleiding richt zich tot alle geïnteresseerden die zich proactief willen  
bekwamen in de typische competenties van milieucoördinator of die vanuit hun actuele functie in 
het bedrijf nood hebben om zich op een redelijk korte termijn verder te bekwamen tot (interne of 
externe) milieucoördinator. 
Om alle geïnteresseerden kennis te laten maken met deze unieke aanpak, is er tweemaal per jaar 
een infomoment.  

Meer info op www.ivpv.ugent.be/milieu

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs
Meer info op www.ivpv.ugent.be
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Hermes

VTK-nieuws

De jaarlijkse VTK Jobfair zal dit jaar op 28 februari in de 
namiddag plaatsvinden in het ICC. Op deze jobbeurs zal 
het aantal vertegenwoordigde bedrijven dit jaar weer vol-
doende zijn om drie verdiepingen te vullen. Bovendien 
komen deze bedrijven uit alle ingenieurssectoren, wat er 
voor zorgt dat iedere ingenieur er zal vinden waarvoor hij 
of zij komt. We voorzien ook bedrijfspresentaties, de moge-
lijkheid om een professionele profielfoto te laten nemen 
voor op het cv of op LinkedIn, een cv-screening, oefen- 
interviews en nog zoveel meer.

Op de Jobfair komen vele honderden laatstejaarsstudenten 
voor de eerste maal in contact met hun toekomstig werk-
gever of zetten ze hun zoektocht naar de eerste job verder. 
Het publiek is niet enkel beperkt tot burgerlijk ingenieurs 
uit het laatste jaar. Zo verwelkomden we vorig jaar ook bio-
ingenieurs, handelsingenieurs en industrieel ingenieurs. 
Ook studenten die graag een zomerstage zouden lopen, 
vinden steeds vaker de weg naar de VTK Jobfair.

Bij VTK kijken we terug op een rijke geschiedenis waarin 
we steeds de ingenieursstudent voorop stelden. 

Met de Jobfair hopen we elke ingenieursstudent alvast zo 
optimaal mogelijk te begeleiden in de laatste stap van het 
ingenieursstudent-zijn en bij het vinden van die perfecte 
eerste job.

Iedereen is welkom op dinsdag 28 februari van 12u tot 18u 
in het ICC voor de VTK Jobfair. Bij aankomst krijgen de 
aanwezigen een jobgids die alle deelnemende bedrijven 
met hun beschrijving bevat (zolang de voorraad strekt).

Instituut voor Permanente Vorming van de Faculteit Ingenieurswetenschappen & 

Architectuur en de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 

09 264 55 82 | ivpv@ugent.be | www.ivpv.ugent.be

Postacademische oPleidingen in
engineering & Bio-engineering

Additive Manufacturing

In deze opleiding krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken van de AM technologieën, dit toe-
gepast voor polymeren en metalen. U leert begrijpen hoe de verschillende AM technieken werken, 
wanneer en waar ze in het design -, ontwikkelings- en productieproces ingezet kunnen worden. 
Tot slot wordt ook gewezen op de beperkingen van elke AM techniek en op de mogelijkheden die 
de huidige technologie biedt om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke toepasbaarheid te 
komen.

Start op 23 janari 2017
Meer info op www.ivpv.ugent.be/AM

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

Thanks to the modern and advanced technique of Computational Fluid Dynamics (CFD), per-
formance-based design allows more flexibility (than prescriptive regulations) in meeting the fire 
protection needs of modern buildings. General theoretical CFD aspects will be addressed first and 
will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific 
CFD package.  

Start op 22 maart 2017
Meer info op www.ivpv.ugent.be/CFD

Milieucoördinator Type A/Type B via afstandsleren

Deze opleiding richt zich tot alle geïnteresseerden die zich proactief willen  
bekwamen in de typische competenties van milieucoördinator of die vanuit hun actuele functie in 
het bedrijf nood hebben om zich op een redelijk korte termijn verder te bekwamen tot (interne of 
externe) milieucoördinator. 
Om alle geïnteresseerden kennis te laten maken met deze unieke aanpak, is er tweemaal per jaar 
een infomoment.  

Meer info op www.ivpv.ugent.be/milieu

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs
Meer info op www.ivpv.ugent.be

Hermes, de studentenkring voor de industrieel ingeni-
eurs, heeft vooral de band met zijn alumni aangescherpt 
door elk jaar een prachtig job- en stage-event te organi-
seren. Daarmee helpt Hermes hen in contact te komen met 
de bedrijfswereld. Maar daarnaast organiseert Hermes 
ook tal van ontspannende activiteiten waar alumni zich 
nog voor eventjes student kunnen voelen. Een greep uit 
het aanbod zijn de abc-avond en de anciencantus.
Alumni die geen lidkaart van Hermes bezitten, kunnen 
deze altijd aanschaffen voor slechts 25 euro. 
Met een lidkaart vallen er, ook als alumnus, nog altijd 
vele financiële voordelen te halen! 

Meer informatie over activiteiten of lidmaatschap:
Praeses Dideriek Ghesquiere (praeses@hermesgent.be) 
Vice-Praeses Bert Van Mengsel (vice@hermesgent.be).
Maar ook via website: www.hermesgent.be
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Terugblikken op: AIG Engage

Na het startschot in oktober 2016 draait Engage, 
Engineering Alumni Gent, al op volle toeren. Samen met 
VTK Gent zorgt AIG voor een aanbod op maat voor jong 
alumni van onze faculteit. Dat aanbod bestaat uit:

• De voordelen van het voormalig erelidmaatschap 
van VTK (en hopelijk binnenkort ook van andere 
studentenverenigingen)

• Een resem aan nieuwe activiteiten speciaal gericht 
naar jong afgestudeerden. Deze zullen een gezonde 
mix zijn van sportieve, culturele en sociale festivitei-
ten; alsook interessante lezeingen voor ingenieurs aan 
het begin van hun carrière.

• Als volwaardig AIG-lid kan je uiteraard aan alle AIG 
activiteiten deelnemen aan het ledentarief.

Het mag geweten zijn dat we goed vertrokken zijn. 
Voor zij die er niet bij waren, zetten we hierna enkele 
voorbije evenementen op een rijtje:

• 7 oktober: Engage Kick Off @Delta
Een receptie als officiële start voor Engage. De aftrap 
was heel leuk en eindigde in de vroege uurtjes.  Die 
avond hebben een 50-tal aanwezigen zich lid gemaakt 
van Engage!

• 15 november: bezoek aan de zesdaagse in’t Kuipke
Je hoeft niet altijd bezweet te eindigen als je sportief 
wilt zijn. 

• 29 november: Engage wine tasting
Een event dat jaarlijks zal plaatsvinden om het einde-
jaar goed af te sluiten.

In 2017 gaan we verder op dit elan. Hou je ogen dus open 
voor de komende activiteiten:

Februari: After work drink
Maart:     Cultureel hoogstaand bezoek
April:       Lezing voor de startende ingenieur

Wil je zeker niets meer missen; dan vind je ons ook terug 
op Facebook en sinds kort ook op LinkedIn.

"Join" ons op deze sociale media om steeds op de hoogte 
te blijven.

Wine Tasting

Kick Off
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Vrijdag 13 mei - Whisky Tasting 

  

Terugblikken op

Kortrijk, stad in beweging

Donderdag 27 oktober 2016

Twaalf dappere AIG-ers en FEA leden vatten op donder-
dag 27 oktober ll. de Kortrijkse metamorfose avondwande-
ling aan in het gezelschap van stadsgids Annemie. 

Vanuit de Campus UGent in de Graaf Karel de Goedelaan 
gaat het richting centrum met een eerste halte bij het ambi-
tieuze stadsproject Campus Weide op de voormalige site 
van de NMBS. Het wordt straks een plek waar beleving en 
ontmoeting centraal staan met plaats voor een stadspark, 
olympisch zwembad, fuifzaal, parking, evenementenplein 
en een nieuwbouw voor volwassenenonderwijs.

Vandaar gaat het naar de Leie, de slagader van Kortrijk. De 
verbreding, uitdieping en heraanleg van de kaaien, en de 
bouw van zeven imposante nieuwe bruggen zijn één van 
de grootste infrastructuur-werken ooit in het stadsweefsel. 
Het traject wordt vervolgd via het Buda-eiland of kun-
steneiland met zijn Budatoren, Budascoop, Buda Beach 
en Budafabriek. 

Even een pauze bij de oude Broeltorens, het stadsicoon van 
Kortrijk voor een foto ... 
om dan te flaneren langs de kade van de Oude Leie-arm.
Ondertussen is het al aardig donker geworden en de 
gedachten zijn al bij de receptie. De pas wordt versneld en 
om 20u45 u wordt het glas geheven op een interessante en 
gewaardeerde activiteit.

Lidmaatschap 2017

Vernieuwing lidmaatschap 2017

Met het nieuwe jaar in zicht nodigen we u uit om het 
lidmaatschap van uw alumnivereniging en/of uw in-
genieursvereniging te vernieuwen.

Net als vorig jaar heeft u voor uw lidmaatschap de 
keuze uit volgende drie mogelijkheden:
• U wordt lid van AIG
• U wordt lid van ie-net ingenieursvereniging
• U wordt lid van AIG én van ie-net ingenieurs-

vereniging

Door de betaling van uw lidgeld bent u dan lid van 
de door u gekozen vereniging(en) en geniet u van alle 
voordelen van dit lidmaatschap:
• Voor AIG: deelname aan activiteiten, AIG-

Nieuws, e.a.
• Voor ie-net ingenieursvereniging: deelname aan 

activiteiten, kortingen op opleidingen, verdedi-
ging van beroepsbelangen, publicatie ILYA, ...

• Voor de "combiné": beide voordelen en de aange-
geven mooie korting van 10% bovenop.

AIG staat in voor het centraal opvragen van al deze 
lidgelden in nauw overleg met ie-net ingenieursver-
eniging.

Lid worden is heel eenvoudig:
1. Ga naar de website http://aig.ugent.be en kies de 

knop "Lidmaatschap" en dan "Lid worden of ver-
lengen?"

2. Inloggen via login gegevens en vul de verplichte 
velden verder aan 

3. Selecteer "Soort lidmaatschap" 
4. Selecteer uw keuze uit de 3 mogelijke lidmaat-

schappen via "Word lid van"
5. Klik "Inschrijven"
6. U ontvangt per kerende een bevestiging met het 

te betalen bedrag en met een gestructureerde 
code

7. Betaal het verschuldigde bedrag op rekening 
BE14 2900 2600 2283 (BIC GEBABEBB) van 
AIG met vermelding van die gestructureerde 
code.

8. Klaar, U bent nu lid voor 2017 van AIG en/of 
ie-net Ingenieursvereniging !!

Tarieven 2017 en inschrijven via website: 
http://aig.ugent.be

Hebt u verder nog vragen, één adres: aig@ugent.be
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ACTUA
Januari

Nieuwjaarshappening 
van de Oost-Vlaamse ingenieur

Na het grote succes van de Nieuwjaarshappening van 
de Oost-Vlaamse ingenieurs in 2016 - met meer dan 900 
deelnemers - slaan de Oost-Vlaamse ie-net deelgroepen 
opnieuw de handen in elkaar. Dit event staat symbool 
voor de samenwerking en versterking van het ingenieur-
netwerk en richt zich tot alle industrieel, burgerlijk 
en bio-ingenieurs in Oost-Vlaanderen. Ook AIG zet 
mee zijn schouders onder dit grootschalige event voor 
Oost-Vlaamse ingenieurs. 

We laten ons op zondag 22 januari 2017 muzikaal 
verrassen door het poprock repertoire van Sioen. Hij 
brengt met zijn hese stem en piano volledig zelfge-
schreven composities. U kent hem misschien nog van 
zijn deelname aan het VTM-programma "Liefde voor 
Muziek". 

Het concert wordt gevolgd door een uitgebreide net-
werkreceptie. 

10.000 Oost-Vlaamse ingenieurs en hun partner zullen 
in december een persoonlijke uitnodiging voor deze 
prestigieuze "happening" ontvangen. Er is aangepaste 
animatie voorzien voor de allerkleinsten, zodat ook 
onze jonge ingenieurs probleemloos van het concert 
kunnen genieten. 

De Nieuwjaarshappening vindt voor de derde keer 
plaats in het Universiteitsforum (Ufo) te Gent. 

Deelname is gratis voor: ie-netleden, VBIG-leden, 
AIG-leden en personeel van de FEA en FBW. 

Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent

9u30 Deuren - 10u concert

Leden, genodigden en partners gratis, 
mits voorafgaande inschrijving. 

Inschrijven: www.ie-net.be/ovl2017
e-mail : chris.bonte@ie-net.be

Zondag 22 januari 2017
Zondag 22 januari
Nieuwjaarshappening
Zie details hiernaast

Maandag 30 januari
Voordracht: Smart Cards

Februari
Zondag 19 februari
Kinderuniversiteit

Donderdag 23 februari
Algemene Vergadering en bezoek aan FabLab
Info op pagina 3

Maart
Maandag 6 maart
Voordracht "Theory of Everything"

Zondag 12 maart
Bezoek aan het STAM "Stad van Morgen"

Alle activiteiten 2017 zijn terug te vinden op 
de jaarkalender in bijlage. Meer info zal terug 
te vinden zijn op: http://aig.ugent.be
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