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STIJLVOL EN CORONA-PROOF
Tijdens de  voorbije maanden namen we met zijn allen regelmatig deel aan Corona-proof activiteiten, zowel fysieke 
als digitale, en we kijken uit naar de dag dat informele sociale contacten opnieuw spontaan kunnen plaatsvinden. 
We zijn verheugd om jullie een gezonde mix van fysieke en digitale activiteiten aan te bieden, en we plannen dit ook 
de komende maanden op deze manier verder te zetten!

Vooreerst van harte proficiat aan alle kersverse ingenieurs, afge-
studeerd tijdens deze ongewone periode, voor hun volgehou-
den inspanning en we wensen hen het allerbeste toe! Tijdens het 
weekend van 17 en 18 oktober worden de facultaire proclamaties 
georganiseerd: een plechtig moment voor alle pas afgestudeerde 
ingenieurs van onze faculteit, dat toelaat om de studentenperiode 
stijlvol (en uiteraard volledig Corona-proof) af te sluiten. 

Naast de digitale activiteiten in het kader van de De Meulemeester- 
Piotprijs, de Plateauprijs en de Baekelandprijs, organiseerden we 
recent enkele kleinere fysieke activiteiten zoals een fietstocht langs 
de bruggen van prof. Vandepitte over de Ringvaart, en een bezoek 
aan de recent gebouwde gevangenis van Haren. 

We nodigen jullie ook zeer graag uit voor deelname aan Update@
Campus op dinsdag 20 oktober via een online webinar met als 
thema ‘De toekomst van de werkplek is hybride’. Isabel De Clercq 
brengt ons een boeiende interactieve les, met veel praktische tips 
die we de dag nadien zelf reeds in de praktijk kunnen brengen. We 
zullen van die gelegenheid ook gebruikmaken om tijdens Update@
Campus de ‘AIG Engineer of the Year 2020’ aan het woord te laten 
en jullie te inspireren! 

De komende weken en maanden zal de ‘Engineer of the Year’ bij-
dragen aan activiteiten voor studiekiezers - zowel fysiek als digi-
taal - en jongeren inlichten over het boeiende ingenieursberoep! 

Begin november plannen we een bezoek - fysiek en in overeen-
stemming met de gezondheidsregels - aan de tentoonstelling 
‘Belgen in China’ in het Vandenhove-paviljoen. Tijdens deze ten-
toonstelling krijgen we een kijk op exclusief naslagwerk van de 
Gentse ingenieur François Nuyens, die in het begin van de 20e 
eeuw betrokken was bij de aanleg van spoorwegen in China en van 
de uitbouw van het tramnetwerk in Tianjin.

Omdat persoonlijke contacten uitermate belangrijk zijn tijdens een 
reünie, wordt het reüniefeest van eind november uitgesteld naar 
2021, meer hierover verder in het AIG-Nieuws. Hou vooral onze 
website goed in de gaten want meer dan ooit is dat de beste wijze 
om op de hoogte te blijven van uw alumnivereniging AIG.

Hou het gezond en tot binnenkort!

 Filip De Turck
Filip De Turck - ondervoorzitter AIG

© Nik



ENGINEER OF THE YEAR

AIG ENGINEER OF THE YEAR 2020 
MITCH DE GEEST: PIONIER IN CITY-WIFI
Met wat ‘coronavertraging’ kunnen we toch eindelijk onze AIG Engineer of the Year 2020 bekend maken. De 
laureaat is net zoals in de twee voorgaande jaren gekozen uit een alweer gestoffeerde lijst met sterke kandidaten. 
Deze keer is Mitch De Geest als winnaar uit de bus gekomen.

MITCH DE GEEST
Mitch studeerde in 2003 af als industrieel 
ingenieur informatica aan de HoGent. Al 
sinds zijn twaalfde, toen hij voor zijn ver-
jaardag zijn eerste computer kreeg (een 
IPB PS/2 met windows 3.11), was hij heel 
vaak bezig met allerhande IT gerelateerde 
zaken. Zijn studiekeuze was dan ook een 
logisch gevolg uit deze interesse.

Maar ook het ondernemerschap zat toen 
al in zijn genen. Reeds in zijn studententijd 
startte hij met een computerwinkel in zijn 
geboortestad Blankenberge. En daar is het 
dus niet bij gebleven. Mitch is op de dag van 
vandaag CEO van Citymesh, een bedrijf 
dat hij samen met vier kompanen vanuit 
zijn computerwinkel uit de grond stampte. 
De vijf originele oprichters hadden het idee 
om stedelijke wifi-netwerken aan te bieden. 
 
Mitch De Geest: “In 2006 zijn we van start 
gegaan. We wilden toen een soort ‘smart 
cities avant la lettre’ promoten, mobiele net-
werken voor steden om wifi, camera’s en 
sensoren op aan te sluiten. Ik herinner mij 
nog dat ik toen met heel veel schepencol-
leges en burgemeesters heb gesproken”. 

Maar dat idee bleek veel te vroeg voor 
België. “Iedereen vond het erg leuk. Maar 
eens er geld op tafel moest komen, werd 
het ineens een moeilijker verhaal.” De 
prille ondernemers lieten zich niet ontmoe-
digen. “We zijn vervolgens naar een niche-
markt beginnen kijken: die van de vakan-
tieparken”. Mitch kende als geboren en 
getogen Blankenbergenaar deze doel-
groep immers vrij goed. Die was toen sterk 
vragende partij voor betere internetverbin-
dingen. De bestaande operatoren hadden 
echter geen interesse in die markt. ”In 
twee zomers tijd hebben we toen de hele 
kustregio via wifi-hotspots verbonden.”

En zo begon het groeiverhaal van Citymesh. 
Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, 
maar de kans dat Citymesh jou al eens ver-
bond met het Internet is groot. Het West-
Vlaamse bedrijf bouwt grootschalige 
draadloze netwerken voor bedrijven en over-
heden zoals de Stad Antwerpen, Kinepolis en 
NMBS. Als je dus al gratis wifi gebruikte in 
een stadscentrum, even je Facebook checkte 
in de cinema of op een conferentie een tweet 
stuurde, dan ben je hoogstwaarschijnlijk al 
met hen in aanraking gekomen.

Citymesh is ondertussen een uit de klui-
ten gewassen scale-up. In hun thuisbasis 
Brugge stelt het bedrijf 65 mensen tewerk 
en ze maken zich op voor verdere expan-
sie. Dit doen ze vooral door te blijven inzet-
ten op innovatie.

VAN NICHE NAAR NICHE
Van de niche van de vakantieparken 
werd er een overstap gemaakt naar 
allerhande markten die tijdelijke maar 
zeer betrouwbare telecomverbindin-
gen nodig hadden, zoals expohallen, 
events en festivals. Allemaal markten 
die opnieuw niet door de grote operato-
ren Proximus, Telenet en Orange werden 
bediend. Maar ondertussen bleef het ori-
ginele idee van smart cities wel spelen. 
 
Mitch De Geest: “Het klinkt natuurlijk 
goed om te zeggen dat je te vroeg op de 
markt was. Maar in 2013 werd de markt 
van de smart cities toch interessant. Gro-
tere steden begonnen al na te denken over 
city-wifi. En na een aanbesteding moch-
ten we dat voor het eerst uitrollen in Antwer-
pen. Vandaag bedienen we zo 50 steden en 
gemeenten van wifi en draadloze netwerken.”

© Freepik
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Citymesh wist zich dus in die moeilijke telecommarkt te nes-
telen door niches in te vullen die de grote operatoren - al dan 
niet bewust - negeerden. “Dat is inderdaad de rode draad door 
ons verhaal”, aldus Mitch. “We gaan altijd naar de niches die de 
andere operatoren slecht of niet bedienen. En omdat we een klei-
ner en innovatief bedrijf zijn, kunnen we het daar vrij makkelijk 
van hen winnen.” 

PIONIER OP DE 5G-MARKT 
Via city-wifi kwamen ze trouwens terecht bij 5G. “In aanbestedin-
gen rond city-wifi moesten we steeds opboksen tegen de grote 
operatoren”, vertelt Mitch. “Maar eenmaal we die aanbestedin-
gen binnenhaalden, moesten we een deel van de infrastructuur 
van die grote spelers - onze concurrenten dus - gebruiken. Zoals 
je je wel kan inbeelden, liep dat niet zo vlot. Om die reden kochten 
we een eigen stuk van het spectrum.”

Dat was in 2015. Even later kreeg Citymesh te horen dat dit deel 
van het spectrum toevertrouwd was aan de vijfde generatie 
mobiel internet of 5G. Een opportuniteit die Citymesh uiteraard 
niet zomaar kon laten liggen.

Mitch De Geest: “Maar onze visie is vooral niet om de vierde 
B2C operator te worden zoals Proximus, Orange en Telenet dat 
vandaag zijn. Om heel wat redenen is dat een moeilijk verhaal, en 
dat is niet de grote groeimarkt voor 5G. We positioneren ons nu 
als de vierde operator van België, maar dan uitsluitend voor de 
B2B-markt.”

“Industrie 4.0 zorgt voor heel wat automatisatie en digitalisering, 
maar om dat waar te maken heb je draadloze verbindingen nodig. 
wifi is daar één optie, maar wifi kent een reeks problemen, zoals 
storingen van het signaal. Er zijn bijvoorbeeld heel wat bedrijven 
die kranen proberen aansturen via wifi, en daar zware proble-
men mee ondervinden. Nu kunnen we daar een andere oplossing 
bieden: een eigen privaat 4G- of 5G-netwerk op de site.”, vervolgt 
Mitch zijn betoog. Niettemin zal industriële 5G er niet zomaar 
komen. Grote operatoren richten zich nog vooral op de consu-
menten. Bovendien moet de Belgische regelgever het 5G-spec-
trum nog definitief veilen, en daarin stellen ze voorlopig geen 
stuk vrij voor industriële actoren. Er is dus de kans dat de tra-
ditionele operatoren alles opkopen. “Citymesh is in België een 
vreemde eend in de bijt omwille van onze focus op industriële 
5G”, aldus Mitch.

Op Europees niveau is dat helemaal niet zo. ”Heel wat landen, 
zoals Duitsland en Nederland houden een stuk van het 5G-spec-
trum vrij voor industriële toepassingen. België volgt daar niet in, 
en het zou heel wat van onze bedrijven benadelen als ze geen toe-
gang krijgen tot 5G. Mogelijks verdwijnen er heel wat uit ons land, 
net omdat 5G zo’n impact op hun business heeft.” voegt Mitch toe.

DRONES 
Voorbij 5G blijft Citymesh constant innoveren en diversifiëren. 
Ook richting drones. “Wij bouwen zelf geen drones, maar bezit-
ten wel enorme expertise op het gebied van draadloze verbin-
dingen waarmee we drones op erg lange afstand kunnen bedie-
nen”, verduidelijkt Mitch. “We helpen bijvoorbeeld de brandweer 
met experimenten op het gebied van onbemande vliegtuigen. We 
bouwen in Brugge zelfs een pilotencentrum, waar drone-piloten 
onbemande drones over heel België besturen.” 

TOEKOMSTVISIE
“Die mentaliteit van diversifiëren zat er vanaf het begin in”, zegt 
Mitch overtuigd. “Je moet zeker kunnen focussen als ondernemer. 
Maar ik hou er ook van om constant nieuwe kansen te zoeken. 
Dat gaat misschien wat tegen de regels in, maar ik geef altijd drie 
mensen de opdracht om expliciet geen focus te houden. Want als 
we hadden gefocust, dan verkochten we misschien nog steeds 
enkel aan vakantieparken. Soms moet je die focus loslaten en op 
zoek durven gaan naar nieuwe opportuniteiten.”

De focus ligt bij Citymesh momenteel heel 
hard op groei. “Dat willen we vooral 
realiseren in de sector van de private 
netwerken en slimme steden. “Mitch 
De Geest maakt er dan ook geen 
geheim van dat hij via die markten 
snel naar de tien miljoen euro omzet 
wil gaan, en dat ze in de aanloop van 

de definitieve veiling van het 5G-spec-
trum een kapitaalronde willen houden.

      ing. Mitch De Geest

“De toegevoegde waarde van 5G zit 
vooral in de hogere snelheid en de 
beperkte signaalvertraging”
Mitch De Geest, Engineer of the Year 2020 & CEO Citymesh

BIO

 9 Industrieel ingenieur informatica 2003 aan HoGent (nu UGent)

 9 Eerste Belgische 5G-operator

 9 Oktober 2020: gelauwerd tot Engineer of the 
Year door de faculteit Ingenieursweten-
schappen en Architectuur en AIG

 9 CEO en medeoprichter van Citymesh



ONDERZOEK IN DE KIJKER

THE DRONE AGE;  
OR, THE POSTMODERN PROMETHEUS
In 2018 publiceerde Time Magazine een speciaal rapport omtrent de rol van drones in ons leven. Drones 
zijn er om te blijven, de lucht boven ons zal er enkel drukker op worden. De voorbije jaren gebeurde een 
versnelling van de ontwikkeling van drones, met innovaties in ontwerpen, aandrijf- en besturingssystemen. Maar 
zullen we terugkijken op deze vooruitgang als een geschenk van Prometheus of als een doos van Pandora? 

Onbemande luchtvaartuigen (Eng: 
unmanned aerial vehicles (UAVs)), of 
drones, zijn aangedreven luchtvaartui-
gen die geen menselijke operator ver-
voeren, autonoom of van op een afstand 
bestuurd kunnen worden, vervang-
baar of herstelbaar zijn, en een lading 
kunnen dragen. Onder deze definitie 
kan een van de eerste drones worden 
toegeschreven aan Archibald Low, de 
vader van radiogeleidingssystemen. 
Dankzij zijn uitvinding zag het interbel-
lum de verschijning van onder andere 
de Britse De Havilland DH-82B Queen 
Bee, een tot doelwit omgebouwd en van 
op afstand bestuurd vliegtuig. Het was 
simultaan ook de geboorte was de term 
‘drone’ (Nl: dar, een mannelijke bij), toe-
geschreven aan Luitenant Commandant 
Delmar S. Fahrey, lid van het Ameri-
kaanse UAV- project, als verwijzing naar 
het succesvolle Britse vliegtuig.

Toch doet het woord ‘drone’ ons spon-
taan denken aan ‘multi-rotor systemen’ 
die zorgen voor sfeerbeelden tijdens fes-
tivals of gewapende onbemande ‘fixed-
wings’ die optreden tijdens de strijd 
tegen terrorisme in het Midden-Oosten, 
maar de term houdt meer in dan dat. 
Na de Queen Bee hebben drones eerst 
een voornamelijk militaire ontwikkeling 
gekend, onder andere met het oog op 

spionage tijdens de Koude Oorlog. De 
commerciële boom van drones kwam 
er in 2010 toen het Franse bedrijf Parrot 
de AR. Drone op de markt bracht, een 
met bluetooth aangestuurde betaal-
bare quadcopter voor het grote publiek. 
De makkelijke sturing die gepaard gaat 
multi-rotor systemen zorgde voor een 
relatief vlakke leercurve en maakte de 
drones toegankelijk. Hoewel het tot 2016 
duurde voor een eenduidige wetgeving 
omtrent het professioneel en recreatief 
gebruik van drones werd ingevoerd in 
België, heeft het veld zich internationaal 
ten volle kunnen ontplooien. 

Drones kunnen breed ingezet worden; 
zo introduceerde Gatewing, de in 2009 
opgerichte spin-off van de UGent, in 
2013 de UX5, een volledig geautoma-
tiseerde drone voor landmeetkunde. 
Gatewing ging over in het Amerikaanse 
Trimble en in 2016 over in het Franse 
Delair. Technische Universiteit Delft pre-
senteerde in 2014 de Ambulance Drone, 
een vliegende defibrillator. In 2016 
startte Zipline met de levering van bloed 
door drones in Rwanda. In 2017 stelde 
WeRobotics, een Amerikaanse non-pro-
fit organisatie, een drone voor die tro-
pische ziekte bestrijdt. In 2017 presen-
teerde de universiteit van Liverpool een 
drone die instaat voor het monitoren 

van kuddes wilde dieren zodat ze 
beschermd kunnen worden 
van stropers. Sinds 2018 
gebruikt Denemarken drones 
om de uitstoot van schepen te 
controleren op zee. Sinds 2018 
gebruikt Shell drones ter inspec-
tie van zijn industriële sites en 
in 2019 werd in Maryland, 
Amerika, voor het eerst 
een orgaan getranspor-
teerd met een drone. 
De mogelijkheden van 
drones lijken eindeloos. 
Zo stelde een studie 
van PricewaterhouseCoo-
pers dat jobs ter waarde van 
127 miljard dollar vervangen 
konden worden door drones. 
Maar zijn we hier wel klaar 
voor? Ondertussen stopt het 
onderzoek niet en zien we inno-
vaties in ontwerpen, aandrijf- 
en besturingssystemen. Reali-
teit en fictie liggen steeds dichter 
bij elkaar in het dronetijdperk.

INNOVATIEVE ONTWERPEN
Conventionele commerciële 
vliegtuigen worden gekenmerkt 
door naar achter gebogen vleu-
gels. De voornaamste motiva-
tie hiervan is efficiëntie aan 
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hoge snelheid. De laatste innovatieve itera-
tie hiervan is de blended wing body (BWB), 
waarbij de vleugel en romp zonder over-
gang worden verbonden om zo de lucht-
weerstand te reduceren. In februari 2020 
kwam Airbus met MAVERIC op de prop-
pen om de haalbaarheid van het con-
cept te bewijzen. Echter, verder dan een 
demonstrator (een UAV op schaal) staan 
we nog niet in de commerciële luchtvaart. 
In de drone wereld heeft de BWB onder-
tussen zijn vaste plaats gekregen. Dit is niet 
zonder gevaar: net zoals de meer conven-
tionele ontwerpen blijft het ontwerp gevoe-
lig voor ongewenst aerodynamisch gedrag 
(afscheiding of stall) bij lage snelheden. Op 
bemande vliegtuigen worden vaak veilig-
heidssystemen geïnstalleerd om dit gedrag 
te vermijden. De gevolgen bij falen van 
deze systemen, zoals tweemaal gebeurde 
bij Boeings 737-MAX eind 2018 en begin 
2019, zijn algemeen bekend. 

Het naar voren buigen van de vleugels 
(Eng: forward swept wing (FWS)) verbe-
tert het vluchtgedrag bij lage snelheden. 
Het is hier dat België zijn stempel drukt op 
de luchtvaartgeschiedenis: Louis de Monge, 
een Belgische ingenieur, ontwierp één van 
de eerste vliegtuigen met deze onconventi-
onele configuratie in 1937: de Bugatti 100. 
Limitaties op de materiaaleigenschappen 
en de controle strategieën hebben ervoor 
gezorgd dat FSW vliegtuigen niet hebben 
kunnen doorbreken in de vorige eeuw. In 
de drone era zijn naar voor gebogen vleu-
gels wel terug te vinden, bijvoorbeeld bij 
het vormgeven aan verschillende modellen 
zoals de ZOHD Dart.

Daar stopt het niet; in 2018 besloot regering 
Michel 34 Lockheed Martin F-35A Lightning 
II straaljagers aan te kopen. De F-35B, het 
meer gesofisticeerde broertje heeft de capa-

citeit om verticaal op te stijgen en te landen 
(Eng: vertical take-off and landing (VTOL)). 
Hierdoor verkrijgt het vliegtuig de veelzijdig-
heid van een helikopter, maar behoudt het 
zijn aerodynamische efficiëntie die gestut is 
op de generatie van opwaartse kracht met 
behulp van zijn vleugels. Afhankelijk van de 
manier waarop de overgang tussen hori-
zontale en verticale vlucht wordt bekomen, 
worden deze vliegtuigen vaak opgedeeld 
in deze die een horizontale positie behou-
den terwijl de stuwkracht wordt geroteerd 
en deze waarbij het gehele vliegtuig van een 
horizontale stand naar een verticale over-
gaat. Voor bemande vlucht is enkel de voor-
gaande succesvol uitgevoerd, zoals bij de 
F-35. De mogelijkheid om met onbemande 
vliegtuigen de tweede optie tot stand te bren-
gen, heeft geleid tot de zogenaamde tailsit-
ters. Zo stelde Amazon in 2019 zijn nieuw-
ste iteratie van Amazon Prime Air voor, een 
pakjesleveringsdienst die gebruik zou maken 
van een tailsitter. Echter, zeven jaar na de 
aankondiging van Jeff Bezos aan de wereld 
heeft de pakjesdienst zich nog niet kunnen 
materialiseren. Desalniettemin heeft de 
synergie van multi-rotor systemen en fixed-
wings het beste van beide werelden succes-
vol kunnen samenbrengen.

Het onderzoek dat gevoerd wordt aan 
de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur, vakgroep elektromechanica, 
systeem- en metaalengineering (EA08) 
van de UGent richt zich ertoe een bijdrage 
te leveren aan innovatieve ontwerpen en 
autonome systemen. Meer specifiek wordt 
enerzijds de aerodynamica van drones bij 
lage snelheden met behulp van supercom-
puters gesimuleerd. Vooruitgang hierin 
moet een meer efficiënte, betrouwbare en 
betaalbare ontwikkeling van drones moge-
lijk maken. Anderzijds worden ontwerp- 
en controlestrategieën ontwikkeld die toe-

staan onzekerheden tijdens productie en 
vlucht in rekening te brengen. Om hieraan 
tegemoet te komen maken we gebruik van 
slimme optimalisatietechnieken die binnen 
de wereld van de artificiële intelligentie 
Active Learning worden genoemd.  Met het 
oog op het ontwerp van een drone die ener-
zijds niet-sensitief is aan het productiepro-
ces en anderzijds het vereiste vlieggedrag 
bij lage snelheden vertoont, werd SAMU-
RAI ontwikkeld. Met behulp van dit raam-
werk en de mogelijkheid om de complexe 
aerodynamica bij lage snelheden te model-
leren, werkt UGent aan het ontwerp van 
nieuwe FSW drones en tailsitters. 

Maar het toenemende belang van drones 
kan ook andere gevolgen hebben: in 2012 
bracht Ridley Scott Prometheus uit, zijn pre-
quel op Alien speelt zich af in 2089. Daarin 
is te zien hoe een groep astronauten met 
behulp van enkele kleine drones een bui-
tenaards complex in kaart brengt. Wederom 
staat fictie dichter bij de realiteit dan we 
denken. In 1970 ontwierp de CIA de Insec-
tothopter, een 1 gram wegende drone ont-
worpen naar het model van een libel. Deze 
insecten worden gekenmerkt door feno-
menale vliegcapaciteiten; doordat ze de 
mogelijkheid hebben elk van hun vier vleu-
gels apart te bewegen zijn ze niet enkel in 
staat om ter plaatse te blijven hangen, maar 
ook om recht omhoog en achteruit te vlie-
gen. Hoewel de Insectothopter kon vlie-
gen, maakte zijn extreme gevoeligheid aan 
externe omstandigheden hem onbruik-
baar voor missies. In 2009 produceerde TU 
Delft de DelFly Explorer, met zijn 3 gram en 
spanwijdte van 10 cm de op dat moment 
kleinste drone met camera. Draper Labo-
raty, een MIT spin-off, paste in 2017 een 
libel genetisch aan zodat de zenuwuitein-
den van de ruggenwervel gevoelig aan licht 
zouden worden. Door middel van een aan 
de rug vastgemaakte zonnecel werd de 
cyborg met behulp van lichtsignalen door 
de mens bestuurbaar. Onze kennelijk com-
plete controle over vliegen overheen het 
gehele spectrum van snelheden, groottes 
en richtingen duidt aan dat we nu in staat 
zijn systemen te creëren die ons, niet enkel 
in de figuurlijke zin maar ook in de letterlijke 
zin, compleet overstijgen.

ATMOSFERISCHE SATELLIETEN
Een tweede onderzoekslijn die grenst aan 
de fictie is deze van alternatieve propulsie-
systemen. In de zomer van 2018 steeg de 
Zephyr S op. Met behulp van 28 m zonne-

ZOHD Dart

© defianceRC 2020



cellen konden de twee elektrische motoren 
van de grote hoogte lange vlucht (Eng: High 
Altitude Long Endurace (HALE)) drone van 
Airbus op een hoogte van 20 km gedurende 
26 dagen draaiende gehouden worden. 
Doordat deze atmosferische satellieten op 
een veel lagere hoogte opereren dan con-
ventionele satellieten is het mogelijk om een 
kleinere regio efficiënter te bestrijken en met 
minder energieverbruik een telecommunica-
tieverbinding te onderhouden. Verder ver-
eisen ze minder tijd en geld om ingezet te 
worden. Het gebruik van elektrische energie-
bronnen ter bekrachtiging van drones is niet 
nieuw, maar de grootte van de toepassing is 
dat wel. Ondertussen werken onder andere 
Boeing en Airbus respectievelijk aan hun 
Passenger Air Vehicle en CityAirbus, drones 
met een menselijke lading. De bottleneck in 
hun ontwikkeling is de batterij die deze elek-
trische VTOLs van energie moet voorzien: 
met een huidige vluchtduur van niet meer 
dan 15 minuten staat de technologie nog in 
zijn kinderschoenen.

Een mogelijke oplossing voor limieten die 
de batterijtechnologie met zich meebrengt 
is draadloze energie-overdracht (Eng: wire-
less power transfer (WPT)) die zogenaamde 
beam-powered propulsion mogelijk maakt. 
In 1987 lanceerde het Canadese communi-
catie onderzoekscentrum SHARP (Stationary 
High Altitude Relay Platform). Door middel 
van microgolven kon het vliegtuig gedurende 
maanden in de lucht blijven. In 2003 vloog de 
eerste door een laser van energie voorziene 
drone. In 2018 ging DARPA, het instituut voor 
de ontwikkeling van militaire technologie van 
het Amerikaanse leger, in zee met een pro-

ducent van HALE drones om deze in de lucht 
te houden met behulp van lasers.

INTELLIGENTE DRONES
Hoewel de film Stealth uit 2005 in Holly-
wood slechts herinnerd zal worden als een 
box-office catastrofe, is het maar de vraag 
of het in de toekomst ook een profetische 
waarde zal hebben: EDI, de met artificiële 
intelligentie (AI) uitgeruste drone, keert zich 
tegen zijn makers. Compleet origineel is dit 
idee van AI takeover natuurlijk niet: in Stan-
ley Kubrick’s 2001 Space Odyssey uit 1968 
(één jaar voor de maanlanding) is het HAL 
9000 die het opneemt tegen zijn menselijke 
collega’s en in Mary Shelley’s Franken-
stein uit 1818 is het de gemaakte die zich 
tegen zijn maker keert. Echter, het  pro-
bleem is actueler dan ooit: in 2018 viel de 
eerste dode ten gevolge van een AI-ge-
stuurde wagen van Uber. Ondertussen 
werkt het bedrijf verder aan zijn Urban Air 
Mobility (UAM) concept met de ambitie de 
eerste airtaxi’s te lanceren in Los Angeles 
in 2023. Uiteraard zal dit vereisen dat een 
bepaalde moraliteit wordt geprogrammeerd 
in het systeem opdat het in staat is een ant-
woord te bieden aan het trolleyprobleem. In 
dit probleem is het de vraag of er omstandig-
heden zijn waaronder men een persoon mag 
doden om er meerdere te redden en MIT nam 
in 2018 een grootschalig enquête hierover 
af. Het resultaat, “The Moral Machine Expe-
riment” gepubliceerd in Nature, schetst een 
implementeerbare moraliteit op basis van de 
meerderheid. De realisatie van een drone met 
een door de mens bepaalde moraliteit zou 
een postmodern monster van Frankenstein 
bestendigen, maar zijn we hier wel klaar voor?

Toen orkaan Maria in september 2017 
Puerto Rico raakte, haalde de tropische 
storm het elektrisch en communicatienet-
werk neer. Terwijl hulpdiensten poogden 
het eiland opnieuw stroom te verschaffen, 
werden drones ingezet om de bevolking te 
voorzien van mobiele data. Het vergt slechts 
een kleine gedachtesprong om te erken-
nen dat deze golf aan data ook een vrijge-
leide geeft aan een mobiele vorm van sur-
veilleren. Het zal er daarom op aan komen 
beleidmakers ertoe te brengen ons te vrij-
waren van een Orwelliaanse nachtmerrie. 
In Homo Deus voorspelt Yuval Noah Harari 
dat we in toekomst zullen geconfronteerd 
worden met een nieuwe vorm van indivi-
dualisme: de constante vloed aan data leidt 
ertoe dat we steeds meer op een commu-
nistische manier omgaan met onze iden-
titeit. De vraag stelt zich daarom, zullen 
drones de facilitators zijn van de oplossin-
gen voor de problemen die de 21ste eeuw 
stelt, of zijn ze de voorbodes van het einde 
van het individualisme zoals we het kennen?

MEER INFORMATIE
Jolan Wauters
Post-doctoraal onderzoeker
Vakgroep Elektromechanica, 
Systeem- en Metaalengineering (EA08)

Joris Degroote
Professor 
Vakgroep Elektromechanica, 
Systeem- en Metaalengineering (EA08)

 dr.ir. Jolan Wauters

CityAirbus

© Airbus S.A.S. 2020

Jolan Wauters

© Jens Mollenvanger
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KIKS-PROJECT ROND AI 
WINT KONINGIN PAOLAPRIJS 
De Koningin Paoloprijs voor het onderwijs is een prijs voor leer-
krachten van het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair 
onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de 
leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke 
vakken. De prijs beloont creatieve en vernieuwende onderwijstra-
jecten die verder gaan dan kennisoverdracht. Het moet jonge-
ren aanzetten om in het hoger onderwijs te kiezen voor studiege-
bieden gericht op wetenschappelijk en technologisch onderzoek. 
Het onderwijsproject ‘KIKS’ wist de jury duidelijk te overtuigen en 
kaapte de eerste prijs weg!

KIKS: GETRAINDE NEURALE NETWERKEN HELPEN
ONDERZOEK NAAR KLIMAATVERANDERING VOORUIT
Wetenschappers van de Plantentuin Meise (Sofie Meeus) en de 
UGent (Jan van de Bulcke) willen te weten komen hoe bomen uit het 
tropisch regenwoud zich aanpassen aan de klimaatverandering. Het 
onderzoek van de huidmondjes (stomata) van planten kan een ant-
woord bieden op die vraag; ze vertellen iets meer over de CO

2
-con-

centratie in de atmosfeer tijdens de groei van de planten. De onder-
zoekers tellen het aantal stomata op de bladeren en meten hun 
grootte. Die resultaten vergelijken ze met de resultaten van honderd 
jaar terug. Het tellen en meten van stomata is een heel tijdrovende 
bezigheid. Om dit te automatiseren, heeft een professor computer-
wetenschapper van de UGent (Francis wyffels) een neuraal netwerk 
‘getraind’. Om zo’n netwerk te trainen zijn veel voorbeelden nodig: 
foto’s van stomata en foto’s van bladeren zonder stomata.

Met behulp van AI-onderzoeken leerlingen binnen het KIKS-project 
de relatie tussen stomata van planten en de klimaatverandering. De 
casus biedt een uniek kader om intensief aan de slag te gaan met 
diepe neurale netwerken en Python beter te leren kennen. Python is 
een zeer toegankelijke programmeertaal om de fundamenten van 
neurale netwerken te bestuderen. Leerlingen leren zo de mogelijk-
heden en de beperkingen van AI begrijpen én ontdekken hoe ze er 
impact kunnen op hebben.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
AI-systemen dringen vaker onze wereld binnen. Het is essentieel 
dat leerlingen kunstmatige (KI) of artificiële intelligentie begrijpen, 
maar momenteel is er een hiaat in het curriculum van het secun-
dair onderwijs om hieraan tegemoet te komen. De organisatie ‘AI 
op school’ lanceert projecten en ontwikkelt lesmateriaal voor het 
secundair onderwijs waarin de basisconcepten van artificiële intel-
ligentie worden aangebracht vanuit een maatschappelijke context. 
Eén van die projecten is KIKS, een STEM-project rond artificiële 
intelligentie voor de derde graad secundair onderwijs.

 Sarah Leunens

Twee FEA onderzoekers ontvangen ‘Proof of Concept’ beurs. 
Vijfenvijftig bursalen van de European Research Concil (ERC) 
 hebben Proof of Concept (PoC) financiering gekregen om het 
commerciële of maatschappelijke potentieel van hun onder-
zoeksresultaten te verkennen. Onder hen zijn er twee UGent 
professoren:
Joris Thybaut, met zijn project ‘First principles based pro-
cess concepts for complex mixture conversion’. Dit is reeds 
het derde PoC project van Joris Thybaut in Horizon 2020.  
Tijl De Bie, met zijn project ‘Fair, Effective, and Sustainable 
Talent Management using Conditional Network Embedding’.

15 Mobble-woningen in 2020! 
In 2019 nam een geëngageerd team studenten van onze facul-
teit deel aan de prestigieuze Solar Decathlon Europe 2019 
wedstrijd, met aansturing door prof. Nathan Van Den Bos-
sche. Hun energiezuinige en duurzame woning, The Mobble, 
werd beloond met maar liefst 5 prijzen, waaronder de eerste 
prijs voor Engineering & Construction. Interesse vanuit bedrij-
ven leidde tot een industriële opschaling van het Mobble 
concept. De flexibiliteit, modulariteit en circulariteit van ‘The 
Mobble’ zal al toegepast worden in 4 verschillende projec-
ten, goed voor 15 woningen. Van vrijstaande tot geschakelde 
woningen, zowel particulier als sociale huisvesting. 

5G-straling in kaart gebracht. 
Prof. Wout Joseph en WAVES - een onderzoeksgroep 
geassocieerd met UGent en imec - hadden de kans om 
- als één van de eerste onderzoeksteams ter wereld - de 
elektromagnetische straling van ’s werelds eerste massive 
MIMO 5G-netwerken in kaart te brengen, te evalueren en 
af te zetten tegen de lokale, regionale en internationale 
stralingsnormen. Zij leverden baanbrekend werk door als 
eersten nieuwe modellen én manieren te ontwikkelen om 
die blootstelling zo accuraat mogelijk te kunnen inschatten. 

“Voor definitieve cijfers en conclusies is het nog veel te 
vroeg, maar de introductie van 5G-netwerken is een 
opportuniteit om onze telecomnetwerken te herdenken 
en bepaalde antennes minder te laten stralen”, zegt prof. 
Wout Joseph, expert in het meten van elektromagnetische 
velden rond basisstations voor mobiele communicatie. 

NIEUWSFLASHES

De alumni van UGent komen regelmatig in de media. 
In deze rubriek vermelden we enkele opmerkelijke 

nieuwtjes van de alumni van de FEA.

NIEUWS UIT DE FACULTEIT
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LaagspanningsinstaLLaties: Ontwerp en expLOitatie
Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van 

elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

7 september 2020 – 19 oktober 2020 

www.ugain.ugent.be/laagspanning

energietechniek in gebOuwen
Deze opleiding geeft een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van 

energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Deze opleiding (alle modules) kan gevolgd worden om een erkenning als EPB verslaggever te bekomen.

15 september 2020 - 19 januari 2021

www.ugain.ugent.be/energietechniek

infOrmatiebeheer vOOr bOuwprOjecten (bim)
In deze lessenreeks wordt ingegaan op de vernieuwde manier van werken naar aanleiding van de digitalisering 

in de bouwsector. De manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een 

effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam wordt vanuit verschillende perspectieven ontleed. 

23 september 2020 - 16 december 2020
alle info:  www.ugain.ugent.be/bim

big Data hanDsOn
Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on sessies rond Big Data waarmee u zelf 

aan de slag kan. Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good 

practices.

9 november 2020 - 18 januari 2021
www.ugain.ugent.be/bigdatahandson

postacademische opleidingen 
voor professionals

www.ugain.ugent.be
ugent academie voor ingenieurs
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NOMINATIE  
ENGINEER OF THE YEAR 2021

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en haar alumnivereniging 
AIG huldigen jaarlijks een verdienstelijke alumnus of alumna, die recent een belang-
rijke innovatie of prestatie realiseerde in zijn/haar bedrijf of instelling en/of een sig-
nificante maatschappelijke bijdrage leverde. Innovaties of prestaties van de voorbije 
3 jaar komen in aanmerking voor de titel ‘AIG Engineer of the Year’.

De winnaar of winnares is een rolmodel voor ingenieurs, studenten en studiekie-
zers en verbindt zich ertoe om concrete bijdragen te leveren ten aanzien van deze 
doelgroep.

 9 AIG Engineer of the Year 2018 ir. Annick De Poorter
 9 AIG Engineer of the Year 2019 ir. Jonathan Berte
 9 AIG Engineer of the Year 2020 ing. Mitch De Geest

VOOR WIE
Alle afgestudeerden die minimum 5 jaar geleden het diploma burgerlijk ingeni-
eur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel ingenieur behaald hebben aan de 
faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van UGent en een verdien-
stelijke bijdrage als ingenieur in de industrie of de maatschappij hebben gere-
aliseerd. Verder komen alumni van de opleidingen industrieel ingenieur van 
HoGent en HoWest, die in onze faculteit geïntegreerd zijn, ook in aanmerking.  
De genomineerden dienen de EU-nationaliteit te hebben. 

Winnaars van een 4-jaarlijkse AIG-prijs komen niet in aanmerking om met dezelfde 
innovatie of prestatie de ‘AIG Engineer of the Year’ titel te behalen.

HOE
Kandidaten dienen genomineerd te worden (i.e. kunnen zichzelf niet nomine-
ren), met beschrijving van de argumentatie, via online formulier op onze website:  
aig.ugent.be/over-aig/engineeroftheyear.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van de alumni- 
vereniging AIG, het faculteitsbestuur en enkele externe experten. Deze jury 
kiest de winnaar/winnares op basis van de ingediende nominaties en eventueel 
extra opgevraagde informatie. Juryleden kunnen geen kandidaten nomineren  
en kunnen ook niet genomineerd worden.

TIMING
Deadline nominaties 15 december 2020
Bekendmaking en huldiging tijdens een ‘AIG Engineer of the Year’ event,  
vermoedelijk in april/mei 2021 (in overleg met de winnaar/winnares en 
 zijn/haar bedrijf).

AIG

ing. Mitch De Geest

Engineer of the Year 2020

ir. Annick De Poorter

Engineer of the Year 2018

ir. Jonathan Berte

Engineer of the Year 2019
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AIG-STICHTING

FINALE PLATEAU- EN BAEKELANDPRIJS
AIG BEKROONT DE BESTE MASTERPROEVEN
Jaarlijks worden de beste masterproeven gelauwerd. bij de burgerlijk ingenieurs (en architecten) met de Jozef Plateau- 
prijs, bij de industrieel ingenieurs met de Leo Baekelandprijs.

PRESENTATIES
Na een grondige voorselectie van de ingediende werken, kwamen er respectievelijk twee werken per prijs in aanmerking voor de finale. 
Op 2 juli ging de finale online door. Tinus Pannier en Jordi Van Damme kandideerden voor de Jozef Plateauprijs. Gianni Ollivier en Tibo 
De Saegher dongen naar de Leo Baekelandprijs. Het zijn, zoals jaarlijks, telkens mooie en boeiende presentaties die een verrijkend inzicht 
geven in totaal verschillende onderwerpen die onze (een jaar geleden afgestudeerde) jonge collega’s toen bestudeerd hebben in het kader 
van hun masterproef. Het is dan ook iedere keer een helse taak voor de jury om daar één winnaar per prijs in aan te duiden. 

WINNAARS 
De juryvoorzitter, prof. Hans De Backer maakte de namen van de winnaars bekend. 
Tinus Pannier won de Jozef Plateauprijs en Tibo De Saegher de Leo Baekelandprijs. 
Door de coronacrisis is de officiële uitreiking van de prijzen uitgesteld naar de plechtige 
proclamatie in oktober. Hiernaast kunnen jullie alvast een voorstelling van de laureaten 
en hun ingediende werken terugvinden.

JOZEF PLATEAUPRIJS 
LAUREAAT IR. TINUS PANNIER
Master of Science in Electrical Engineering: Electronic Circuits and Systems 2019 

Proefschrift
Design of distributed amplifier structures for short reach optical interconnect 
in data centers.
Promotoren: prof. dr. ir. Johan Bauwelinck - prof. dr. ir. Guy Torfs

LEO BAEKELANDPRIJS 
LAUREAAT ING. TIBO DE SAEGHER
Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie 2019 

Proefschrift
Invloed van de metaalcompositie en 
nanopartikelstructuur op de katalytische 
performantie van heterogene bimetalli-
sche nanopartikel katalysatoren.
Promotoren: 
prof. dr. ir. Jeriffa De Clercq
prof. dr. eng. Pieter Vermeir

UITSCHRIJVING 
PLATEAU- &  
BAEKELANDPRIJS 

STEL JE KANDIDAAT!
De Leo Baekeland- en de Jozef Plateau-
prijs worden uitgescheven ter bekro-
ning van een masterproef uitgevoerd 
in 2018, 2019 of 2020 door een indus-
trieel ingenieur of een burgerlijk inge-
nieur of burgerlijk ingenieur-architect, 
gediplomeerd aan onze faculteit.

De kandidaten moeten uiterlijk tegen 
1 maart 2021 hun werk indienen, 
volgens de modaliteiten terug te 
vinden op onze website.

REGLEMENT
Het volledig reglement is beschikbaar 
op aig.ugent.be.

PRIJS
De prijs bedraagt ¤1.000.
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IR. TINUS PANNIER
LAUREAAT JOZEF PLATEAUPRIJS

 9Proefschrift
Design of distributed amplifier structures for short reach optical interconnect in data centers.
Promotoren: prof. dr. ir. Johan Bauwelinck - prof. dr. ir. Guy Torfs

HET INTERNET
Het internet van tegenwoordig bestaat uit 
meer dan alleen maar eenvoudige web-
sites. Moderne toepassingen zoals soci-
ale media, streamingdiensten, internetwin-
kels en sinds kort ook online vergaderingen 
verbruiken enorme hoeveelheden data. 
Deze data komen samen in de verkeers-
knooppunten van het internet: de datacen-
ters. Een datacenter is een warenhuis vol 
met computers die jouw verzoeken verwer-
ken voor het ophalen van video, het verstu-
ren van een e-mail, het opslaan van bestan-
den in de cloud, enzovoort. Omdat steeds 
meer mensen meer data verbruiken, staan 
deze datacenters onder druk. Vandaag ver-
bruiken datacenters reeds een aanzienlijk 
deel van de globale energieproductie, dus 
simpelweg datacenters bijbouwen is geen 
duurzame oplossing. Men moet op zoek 
gaan naar efficiënte technologieën die de 
internetcapaciteit verhogen zonder daarbij 
meer energie te verbruiken.

OPTISCHE ZENDERS
Een datacenter is een complex systeem dat 
op verschillende abstractieniveaus onder-
zocht kan worden. Dit werk onderzoekt 

slechts één subcomponent van zo’n data-
center, namelijk de optische zender die 
gebruikt wordt om de computers binnenin 
het datacenter met elkaar te verbinden. Een 
optische zender bestaat uit een modulator, 
die het laserlicht ofwel doorlaat, bij het ver-
sturen van een 1-bit, ofwel blokkeert, bij 
het versturen van een 0-bit. Om het licht 
voldoende te kunnen blokkeren, moet die 
modulator aangestuurd worden met een 
sterk elektrisch signaal. Om zo’n sterk sig-
naal te kunnen genereren, hebben we een 
versterker nodig. Die versterker moet niet 
alleen grote spanningen kunnen genere-
ren, maar moet ook heel snel zijn om data 
te kunnen versturen. Dit zijn echter tegen-
strijdige eisen. Een typische CMOS-verster-
ker is ofwel zeer snel en heeft een kleine uit-
gangsspanning, of is heel traag en heeft een 
grote uitgangsspanning.

LOPENDE GOLFVERSTERKER
De oplossing voor dit probleem die in dit 
werk onderzocht wordt, is de lopende golf-
versterker. Een lopende golfversterker 
wordt gevormd door één enkele verster-
ker, die in staat is om grote spanningen te 
genereren, op te splitsen in verschillende 

kleine versterkers, en deze met elkaar te 
verbinden via een elektrische vertragings-
lijn. Deze resulterende versterker kan nog 
steeds grote spanningen genereren, maar 
is ook zeer snel. Dit werk toont aan dat het 
mogelijk is om in een standaard CMOS-pro-
ces een lopende golfversterker te ontwer-
pen die in staat is om data te versturen aan 
160Gbps met een uitgangsspanning van 2V. 
Deze specificaties laten toe om de capaci-
teit van het datacenter verder op te drijven, 
zonder daarbij meer energie te verbruiken.

ir. Tinus Pannier

BIO

2019
Master of Science in Electrical Engineering:  

Electronic Circuits and Systems

Heden
Doctoraatsstudent

(via een beurs van het FWO)

IDLab - UGent

Tinus Pannier
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ING. TIBO DE SAEGHER
LAUREAAT LEO BAEKELANDPRIJS

 9Proefschrift
Invloed van de metaalcompositie en nanopartikelstructuur op de katalytische performantie van heterogene  
bimetallische nanopartikel katalysatoren.
Promotoren: prof. dr. ir. Jeriffa De Clercq - prof. dr. eng. Pieter Vermeir

SITUERING
Het gebruik van katalysatoren is één van de 
belangrijkste zuilen binnen de moderne che-
mische industrie. Daarenboven wordt het 
continue onderzoek naar nieuwe en meer 
performante types katalysatoren gedreven 
door de aanhoudende stijging van de wereld-
bevolking en de globale levensstandaard. 

Hoewel homogene katalysatoren een 
hogere activiteit vertonen, i.e., meer pro-
duct produceren per tijdseenheid, moeten 
ze van de productstroom gescheiden 
worden door middel van complexe en dure 
scheidingstreinen. De chemische indus-
trie verkiest bijgevolg unaniem het gebruik 
van heterogene katalysatoren waar moge-
lijk maar de lagere activiteit van traditionele 
heterogene katalysatoren beperkt hun eco-
nomische toepasbaarheid. Echter, door de 
heterogene katalysator deeltjes te verklei-
nen, neemt de ratio tussen het uitwendig 
oppervlak en het totale volume van de kata-
lysatordeeltjes drastisch toe. Dit, samen met 
allerhande kwantummechanische effecten 
die optreden in zo’n kleine deeltjes, zorgt 
ervoor dat gedragen metaal nanopartikels 
de activiteit van hun homogene varianten 
benaderen terwijl ze nog steeds makkelijk 
en goedkoop af te scheiden zijn van de pro-

ductstroom. Daarenboven kan de additie 
van een tweede metaal in de nanopartikels 
tot verdere verbetering van de katalytische 
eigenschappen zorgen.

HET DOEL
Van Vaerenbergh et. al. toonden in recent 
onderzoek[1] reeds aan dat heterogene pal-
ladiumnanopartikels, gestabiliseerd op een 
polymeerhars, wel degelijk zeer perfor-
mante katalysatoren zijn binnen de Suzu-
ki-Miyaura kruiskoppelingsreactie en zelfs 
nek aan nek gaan met homogene kataly-
satoren. Echter, een nadelig uitlogings- en 
redepositiemechanisme van het palladium 
werd vastgesteld waardoor de herbruik-
baarheid van de katalysator en zijn inzet-
baarheid in continue reactoren word en 
gelimiteerd. Dit werk onderzoekt of de addi-
tie van een tweede metaal in de nanopar-
tikels dit uitlogings- en redepositiemecha-
nisme kan verhinderen, zonder in te boeten 
op vlak van katalytische activiteit.

HET ONDERZOEK
Binnen het onderzoek worden palladium (Pd) 
en kobalt (Co) gecombineerd in twee struc-
turen, de eenfasige legeringsstructuur (PdCo 
A1:1) en de tweefasige kobalt-core-palla-
dium-shellstructuur (PdCo CSg3), beiden 
gestabiliseerd op Lewatit K2629 hars. Na 
een aantal screeningstesten waarbinnen de 
invloed van de metaalratio werd bestudeerd, 
werden de meest performante varianten van 
beide bimetallische structuren door middel 
van een tijdsanalyse vergeleken met de 
monometallische palladium benchmark.

CONCLUSIES
De eerste algemene conclusie is dat de 
additie van kobalt wel degelijk de stabili-
teit van de katalysator verbetert en het uit-
logings- en redepositiemechanisme (deels) 
verhindert. Ten tweede heeft de bimetalli-
sche structuur een grote invloed op dit sta-
biliserende effect. De PdCo CSg3 structuur 
vertoont geen significante uitloging voor 
palladium noch kobalt maar moet hierdoor  

wel deels inboeten op vlak van katalytische 
activiteit. Daarentegen vertoont de PdCo 
A1:1 structuur een aanzienlijk lagere maxi-
male uitlogingswaarde in vergelijking met 
de monometallische benchmark maar pres-
teert zelfs licht beter op vlak van katalyti-
sche activiteit. Bijgevolg toont dit onderzoek 
de kracht van bimetallische nanopartikels in 
de mogelijkheid tot fine-tuning van de kata-
lytische eigenschappen, in functie van de 
industriële toepassing.

BRONNEN

[1] Van Vaerenbergh, B., Lauwaert, J., Bert, W., Thy-

baut, J., De Clercq, J., & Vermeir, P. (2017). Effect of 

ion exchange resin functionality on catalytic activity and 

leaching of palladium nanoparticles in Suzuki cross-

coupling reactions. CHEMCATCHEM, 9(3), 451-457

ing. Tibo De Saegher

BIO

2019
Master in de industriële wetenschappen:  

chemie

Heden
Doctoraatsstudent (BOF)

INKAT onderzoeksgroep - UGent

Tibo De Saegher
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Figuur Verschillende katalysatoren & voor- en nadelen



ENGAGE  
STELT ZICH VOOR
Engage is het AIG vlaggenschip voor alle recent afge-
studeerden van de faculteit (tot 5 jaar) en biedt een 
gevarieerd aanbod van activiteiten aan, zoals feest, 
sport, cultuur en voordracht.

Dit is allemaal mogelijk omdat de vereniging fungeert 
als overkoepelende organisatie van meerdere studen-
tenverenigingen VTK, Hermes, MaChT, PKarus en 
Poutrix, verbonden aan onze faculteit.

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
Engage-leden genieten van:

 9 Korting op alle activiteiten van Engage
 9 Korting of gratis deelname aan activiteiten van de 
studentenverenigingen waarmee we samenwerken

 9 Gratis deelname aan TechBoost! en Update@
Campus

 9 Deelname aan ledentarief aan alle AIG-activiteiten
 9 Korting in het GUSB,de studentenresto’s, het Pand 
en bij vele culturele partners

Raadpleeg de volledige lijst op:
aig.ugent.be/engage/voordelenpakket/

LID WORDEN?
Lidmaatschap bedraagt ¤ 35 voor een volledig kalen-
derjaar. Ben je net afgestudeerd, dan geldt je lid-
maatschap voor diezelfde prijs tot eind 2021, wegens 
coronaperikelen nu uitzonderlijk verlengd tot 2022. 
Diegenen die zich aanmelden tijdens de proclamatie, 
genieten een korting van ¤ 5 op de prijs.

Lees alles nog eens na op aig.ugent.be/engage/ en 
schrijf je in.

AIG ENGAGE
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COVID-19 verplichtte ons om 
onszelf opnieuw uit te vinden. 

We doen er alles aan om vol-
gens de overheidsbeslissingen 
m.b.t. het coronavirus onze 
events op een veilige manier te 
laten doorgaan.

Bekijk op onze website de 
komende activiteiten.
 aig.ugent.be/engage/



JONGE ALUMNI AAN HET WERK

OLIVIER DEGROOTE 
VAN STUDENT NAAR ZAAKVOERDER
ondanks een uitdagende opstart van zijn bedrijf, wegens het uitbreken van de coronacrisis, slaagt Olivier er in om 
de zaak te laten evolueren. Een harde, maar goede leerschool.

IMPACT IS DE GROTE DRIJFVEER
Bij mijn zoektocht naar een job  - het bleef 
maar bij een effectieve sollicitatie - miste ik 
de impact bij de organisatie die je als star-
tende ingenieur hebt. Het kwam er steeds 
op neer dat je eerst enkele jaren ervaring 
moest opdoen vooraleer je meer inspraak 
krijgt binnen het bedrijf. Ik besloot om hier 
niet op te wachten - jong en ongeduldig 
zeker - en om een andere weg in te slaan. 
Het idee om een eigen bedrijf te runnen 
speelde al lang en toen ik de kans kreeg, 
heb ik geen moment getwijfeld. Samen met 
een buurman - met een eigen bouwbedrijf - 
ben ik gestart met IBS (Innovative Building 
Systems of Innovatieve Bouwsystemen). 

ENGINEERING ALS HOEKSTEEN
Vandaag is de veelzijdigheid van de job de 
grootste uitdaging  en maakt het tegelijker-
tijd juist plezant. De ene dag zorg ik voor 
een aanwerving, de andere voor een ver-
koop en nog een andere dag voor de aan-
koop van materialen. Deze verscheidenheid 
in taken krijg je niet als je voor een bedrijf in 
loondienst werkt en zeker niet in je eerste 

werkjaar. Toegegeven, het is niet simpel 
om prioriteiten te stellen en om bepaalde 
zaken niet over het hoofd te laten groeien. 
De harde leerschool vind ik toch het best en 
ik zou me geen betere start van mijn profes-
sionele carrière kunnen voorstellen.

ALL AT ONCE VS. ONE THING AT A TIME
Vandaag is de veelzijdigheid van de job de 
grootste uitdaging  en maakt het tegelijker-
tijd juist plezant. De ene dag zorg ik voor 
een aanwerving, de andere voor een ver-
koop en nog een andere dag voor de aan-
koop van materialen. Deze verscheidenheid 
in taken krijg je niet als je voor een bedrijf in 
loondienst werkt en zeker niet in je eerste 
werkjaar. Toegegeven, het is niet simpel 
om prioriteiten te stellen en om bepaalde 
zaken niet over het hoofd te laten groeien. 
De harde leerschool vind ik toch het best en 
ik zou me geen betere start van mijn profes-
sionele carrière kunnen voorstellen.

DE BALANS
Na bijna een jaar van de start van IBS, 
bestaat het bedrijf uit twee vaste mede-

werkers en twee interims. Het bedrijf groeit 
gestaag en de ambities zijn nog steeds 
groter dan de vooruitgang. Niettegen-
staande de uitbraak van het coronavirus (4 
maanden na opstart) ben ik erin geslaagd 
om het bedrijf recht te houden en ben ik 
toch gelukkig met de gang van zaken. Ik 
zou iemand die de ambitie heeft om zelf te 
ondernemen, zeker aanraden om te durven 
springen en er voluit voor te gaan, ook al is 
het niet altijd even gemakkelijk.

ir. Olivier Degroote

Olivier Degroote - zaakvoerder bij IBS 

© Olivier Degroote

BIO

2018
Master of Science in  Electromechanical: 

Control Engineering and Automation

Vlerick Business School: 

Master in Innovation and Entrepreneurship

Heden
Zaakvoerder bij IBS
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HERMES NIEUWS

LANGZAME EN 
VOORZICHTIGE OPSTART 
Ook in deze tijden doen we ons best om er een fantastisch Lustrum- 
jaar van te maken. Om dit te doen hebben we uiteraard een 
kalender opgesteld. In september brachten we al een bezoek aan 
de brouwerij van Delirium. Hieronder kan je nog een selectie aan 
activiteiten vinden.  

OKTOBER
Op donderdag 1 oktober staat kajakken doorheen Gent op de 
agenda. Daarnaast verwelkomen we in het weekend van 17 en 
18 oktober de nieuwe alumni van onze faculteit. 

NOVEMBER
Op woensdag 4 november laten we ons goed hart zien en geven 
we bloed via Bloedserieus. Op woensdag 11 november brengen 
we een studiobezoek aan De Slimste Mens. 

Hopelijk tot snel! 

PRAESIDIUM 2020-2021
Praeses Julien Fouquet
Vice-praeses Dorien Weijtjens
Penning Laurien Smets
Recruitment Thibaut Staelens, Arnaud Vandenberghe
Secretaris Tine Chiau
Schachtentemmers Adriaan Schelfhout, Matthias Poppe
Zedenmeester Kasper Temmerman
Cantor Seppe Vermeulen
Sport Joni Meskens
PR Sybren Vuylsteke
Cursus Pieter Dewulf
Event Romi Buscemi, Jonathan Wijns
Web-ICT Robrecht Vandersteen
Lustrum Lander Dujardin

PRAESIDIUM 2020-2021
Praeses Xander Vankwikelberge
Vice-Praeses Elisabeth Hoffman
Penning Kaat Claessens, Brecht Delannoye & Arent Van 
Overmeire
DeltaPenning Stef Wouters
Career & Development Jarne De Waele, Iris Depla, 
Eline Smits & Lauranne Roelants
ICT Maxim De Clercq
Web Flor Kochuyt, Axel Lorreyne
Interne Chloë Verstraete, Maxime Van Vlem
Feest Thomas Van Lierde, Thijs Dedeken
Schachtentemmer Sam Vandierendonck
Cursus Tibo De Cock
Sport Sharon Deceuninck, Caro Sallet & Ine Vanysacker
PR Gwendolyn Heyninck, Fran Debruyne & Anouk Peeters

Onthaaldag 2019  © Jolien Jonckheere

VTK NIEUWS

In deze coronatijden hebben we onze sociale media game een 
level hoger gebracht. Verschillende wedstrijden werden georga-
niseerd, en ook het wekelijkse Manna-wedstrijdje werd via de 
E-Manna verdergezet. 

Een van de populairste wedstrijden was het posten van je favo-
riete VTK-herinnering op je Instagram-verhaal. De hashtag 
#VTKarantaine kende zo zijn hoogtepunt. 

Ondertussen is het academiejaar opnieuw van start gegaan. De 
eerstejaars leerden alvast VTK wat kennen via onze jaarlijkse ont-
haaldagen, die dit jaar natuurlijk wat aangepast doorgingen. Ook 
Bach Launch is eerder die week doorgegaan: deze keer niet als 
driedaagse, maar wel als unieke activiteitennamiddag met BBQ 
in Zwijnaarde. 

VTK laat zich zeker niet op de kop zitten door de pandemie! Het 
nieuwe praesidium is er al met de volle 100% ingevlogen!

Hashtag #VTKarantaine
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20.10  UPDATE@CAMPUS ‘20
WEBINAR DE TOEKOMST VAN DE WERKPLEK IS HYBRIDE

Discussies over de toekomst van de werkplek verzanden makkelijk in extremen. Het kan-
toor zou de plek zijn waar politieke spelletjes, verstarde hiërarchie en lawaai welig tieren. 
En onlangs kopte de Standaard nog dat ‘thuiswerk helemaal niet relaxter zou zijn’.

Isabel De Clercq, de spreker van onze avond, is ervan overtuigd dat de toekomst van 
onze werkplek hybride is. Digitale en fysieke activiteiten hebben beiden hun toege-
voegde waarde. De volgende elementen komen o.a. aan bod:

 9 Wat is dan de kracht van digitaal?

 9 Hoe zorgen we ervoor dat de digitale werkplek fundamenteel verschilt van het kantoor?

 9 In welke omstandigheden blijft de fysieke werkplek the place to be?

Isabel, auteur van het boek ‘Social Technologies in Business’, legt ons het vuur aan 
de schenen.

 9 Win het boek  ‘Social Technologies in Business’. Tijdens het webinar zullen 6 
exemplaren van het recente boek van Isabel De Clercq verloot worden.

BEKENDMAKING ENGINEER OF THE YEAR 2020
We maken van de gelegenheid gebruik om de ‘AIG Engineer of the Year 2020’ 
bekend te maken en aan het woord te laten.

Met dank aan hoofdsponsor Flxion. Alle deelnemers van dit evenement krijgen 50 
extra gratis Flxion credits.

Schrijf je in en laat je inspireren!

 Dinsdag 20 oktober 2020 - 19.30 u.
 Webinar - toegangslink wordt naar u gestuurd na inschrijving via aig.ugent.be
 gratis (lid) / ¤ 10 (niet-lid)

REÜNIEFEEST 
UITGESTELD NAAR 
2021

Op 27 november 2020 zouden de vierende 
promoties met afstudeerjaren eindigend 
op 0 en 5 in de bloemetjes worden gezet. 
Doordat het coronavirus roet in het eten 
heeft gegooid, de gezondheid van onze 
jubilarissen voor ons primeert en we in 
deze uitzonderlijke tijden geen risico’s 
wensen te nemen, heeft het bestuur beslist 
om het reüniefeest uit te stellen naar 2021. 
Zo hopen we dat iedereen onder optimale 
omstandigheden toch kan genieten van het 
diner en het gezelschap.  

Aangezien ons AIG-Nieuws wordt opge-
maakt tijdens de Covid19-crisis, vragen 
we om onze website te raadplegen om 
u te verzekeren of de (fysieke) activitei-
ten al dan niet doorgaan omwille van de 
preventiemaatregelen rond de verdere 
verspreiding van het coronavirus.

Meer informatie en inschrijvingen 
voor één van onze activiteiten, via 
onze website aig.ugent.be

ACTIVITEITEN AIG
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12.11  BELGEN IN CHINA
TECHNOLOGY TRANSFER, CULTURELE IMPORT

Deze geleide tentoonstelling zal plaatsvinden in het Vandenhove-
paviljoen. We krijgen een kijk op exclusief naslagwerk van de Gentse 
ingenieur François Nuyens, en de Brussel-Gentse dokters gebroeders 
Spruyt. Zij waren begin van de 20e eeuw, betrokken bij de aanleg van 
spoorwegen in China en van de uitbouw van het tramnetwerk in de 
Belgische Concessie te Tianjin. Nuyens heeft een uitgebreid verslag 
van zijn reis bijgehouden, en de gebroeders Spruyt hebben veel gefo-
tografeerd. De documenten en foto’s geven enerzijds een inzicht in 
wat de Belgen daar hebben verricht, en het materiaal toont vooral 
ook hoe zij die voor hen vreemde cultuur percipieerden. Dr. A. Spruyt 
(1871-1956) was bovendien verzamelaar, en heeft een rijke collectie 
religieuze voorwerpen, sier- en gebruiksvoorwerpen meegebracht 
naar België. Het reisverslag van Nuyens is bewaard en het onder-
werp van een rijk geïllustreerde publicatie die wordt voorbereid door 
dr. Mathieu Torck (UGent) en dr. Johan Mattelaer. De foto van de 
gebroeders Spruyt, en de collectie, geschonken aan het Bijlokemu-
seum, worden nu bewaard door het STAM (in Gent). De foto’s en 
voorwerpen werden nog nooit getoond.

De tentoonstelling in het Vandenhove-paviljoen volgt drie lijnen:
(1) het werk aan spoor en tram van de drie Belgen in China; 
(2) de beleefde, verwonderde persoonlijke kijk ‘van buitenuit’ op het 
vreemde China van Nuyens en Spruyt; 
(3) de verzamelde ‘souvenirs’ (7e tot 19e eeuw) en de aantrekkings-
kracht van het exotisme. Ze wordt gerealiseerd i.s.m. met het STAM.

 Donderdag 12 november 2020 - Nog te bepalen 
 Vandenhove-paviljoen

 Rozier 1 - 9000 Gent
 Max. 25 deelnemers

04.12  20STE TUUPE TEGOARE
MEE GENTENEIRS IN’T GENTSCH...

DEEL 1 - FRANK GELAUDE - DE RIVIERHAVEN VAN GENT

Frank Gelaude is geoloog en bodemkundige, en voorzitter van de 
Heemkundige en Historische Kring Gent. Hij werkte 10 jaar aan zijn 
doctoraat over de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent en 
geef er regematig lezingen over. 

DEEL 2 - MUZIKAAL  
Door de huidige pandemie perikelen ligt dit deel nog niet helemaal 
vast. Mogelijke opties zijn:

Optie 1: Kurt Burgelman brengt Biezebaaze-songs
Kurt Burgelman is zanger-gitarist bij Biezebaaze en bij Partie 
Party. Hij duikt ook geregeld op bij bands als Band of Musos en 
de Miguel Wielsband. Kurt staat garant voor Strop Rock van de 
bovenste plank! Iedereen kent ‘Loetsebollekezoetse’; maar hij 
heeft veel meer op zijn repertoire. En hij grapt en grolt zijn num-
mers aan mekaar in zijn ‘schuunste Gentsch’.

Optie 2: Gus Roan brengt Jacques Brel
Gus Roan, zanger-gitarist van ‘Nie Neute’, mochten we vorig jaar 
al smaken met lied en verhaal over zijn Gentse levenservaringen. 
Deze keer evoceert hij de sfeer van de Parijse muziektempel 
L’Olympia, waar Jacques Brel zijn laatste concerten speelde. Gus 
schreef zelf een stuk muziektheater en bracht daarin een aantal 
fragmenten uit de carrière en uit het privéleven van Brel.
Gus brengt Jacques Brel met zijn eigen specifieke stemgeluid en 
accent, met Brels levensverhaal als rode draad. 

 Vrijdag 4 december 2020 - 19.45 u. 
 Crypte van het Lakenmetershuis

 Vrijdagmarkt 24 - 9000 Gent
 Max. 25 deelnemers (volgens de huidige voorschriften)

ACTIVITEITEN AIG

AIG-NIEUWS | oktober 2020  19



BEDRIJFSPARTNERS
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OOK BEDRIJFSPARTNER WORDEN?
Als bedrijfspartner komt u in contact met de vele alumni van onze faculteit en ontstaat een wisselwerking tussen academie en industrie. 
AIG biedt u verschillende mogelijkheden om uw bedrijf in de kijker te stellen en voor het publiceren van vacatures. 
Meer info en tarieven via aig.ugent.be/partners/  •  AIG@UGent.be  •  +32 (0)9 264 37 18.


