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   NUL-EMISSIE

HET EINDE VAN DE VERBRANDINGSMOTOR?

THERE IS NO SUCH THING AS ZERO EMISSIONS



ENGINEER OF THE YEAR 2023

De faculteit en AIG lauweren jaarlijks een alumnus/alumna, 
die in de laatste vijf jaar in zijn of haar bedrijf een baan-
brekende innovatie heeft ontwikkeld of een significante maat-
schappelijke bijdrage heeft geleverd. 

In de voorgaande edities mochten we telkens talrijke nomi-
naties ontvangen en konden steeds schitterende winnaars 
aangeduid worden. Denken we maar aan Annick De Poorter, 
voortrekker van innovatie bij Ontex. Jonathan Berthe, oprich-
ter en CEO van Robovision. Mitch De Geest, CEO en medeo-
prichter van Citymesh. Danaë Delbeke, CEO Indigo en de lau-
reaat van 2022: Tim Berckmoes, CEO ABC-motoren.

VOOR WIE?
Alle afgestudeerden die minimum vijf jaar geleden 
het diploma burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-
architect of industrieel ingenieur behaald hebben aan de 
faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van 
UGent en een verdienstelijke bijdrage in de industrie of maat-
schappij hebben gerealiseerd.

HOE?
Stuur uw nominatie voor 15 januari 2023 via aig.ugent.be
waar tevens alle informatie terug te vinden is.

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever
Alain Corvelyn 

Werkten mee aan dit nummer 
An Balcaen, Andreas Verleysen, Anne De Coster, Dieter Claeys, Dirk 
Stroobandt, Jeroen Ongenae, Koen De Bosschere, Rino Morent, Sarah 
Leunens, Sebastian Verhelst, Tom Goethals, Tom Roelants
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INHOUD

Vergeet je lidmaatschap niet te verlengen!

Op die manier maak je opnieuw deel uit van de ingenieurs-
community en hou je de band met je studiegenoten en 
faculteit levendig.

In 2023 kan je opnieuw genieten van veel interessante en 
unieke AIG-activiteiten.

En via ons AIG-magazine en onze nieuwsbrieven heb je ook 
in 2023 de vinger aan de pols bij alle recente innovaties en  
ontwikkelingen van jouw faculteit.

Verleng dus snel via aig.ugent.be!



EDITORIAAL
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Het eerste nummer van een nieuw kalenderjaar, wil ik graag beginnen met jullie allen, in naam van het  

voltallige AIG-bestuur, het allerbeste voor het komende jaar toe te wensen: een goede fysieke en mentale  

gezondheid, overgoten met vele, deugddoende ontmoetingen en leerrijke uitdagingen. Want dat 2023  

opnieuw een jaar wordt met heel wat (maatschappelijke) uitdagingen, staat boven elke twijfel. 

Bij de intrede van een nieuw jaar blikken we niet alleen vooruit, 
maar kijk ik ook graag nog eens achterom: wat bracht 2022 op het 
vlak van onze AIG-werking? Omwille van de aanslepende en steeds  
wisselende COVID-maatregelen werd 2022 een jaar waarin we drie 
Engineers of the Year gehuldigd hebben, nl. deze van 2020, 2021 
en 2022. Door deze vieringen zo kort na elkaar te houden, viel het 
des te meer op wat voor een fantastische ingenieurs onze faculteit 
toch jaar na jaar aflevert, en wat een mooie maatschappelijke meer-
waarde een aantal onder hen in hun latere carrière realiseren. Door 
knap ingenieurswerk tot concrete oplossingen komen op het vlak van  
diabetes-sensoring, 5G-uitrol en het ontwikkelen van waterstofmo-
toren, zijn voorbeelden die inderdaad in de bloemetjes mogen gezet 
worden en die hopelijk nog vele andere ingenieurs (in spe) mogen  
inspireren om in deze voetsporen te treden.

In 2022 besliste de UGent om alle ingenieursstudenten op  
termijn op 1 campus (in Zwijnaarde) samen te brengen en dus de  
‘Plateau’ op diezelfde termijn tot het collectieve  verleden van heel wat  
ingenieursstudenten te laten behoren. In 2022 bouwden we tezelf-
dertijd verder op onze verschillende kernactiviteiten, zoals recent 
nog het reüniefeest voor de afgestudeerden in jaren eindigend op 
een 2 of 7, de online WEG-lezing (Worldwide Engineers from Ghent  
University) vanuit Ghana en het bezoek aan Farys in Oostende (beiden 
met  drinkwater als thema), maar zetten we ook nieuwe initiatieven 
op. We mogen gerust stellen dat onze ‘After summer drink’ begin 
september: zonder water, maar met lekkere Mexicaanse cocktails & 
mocktails en de uitreiking van de ‘Impact award’ op Fears (Faculty of   
Engineering and Architecture Research Symposium) op veel bijval 
konden rekenen.

Maar bovenal doet de intrede van een nieuw jaar ons vooruitblikken 
en stilstaan bij wat 2023 ons brengt. Het belooft opnieuw een goed-
gevuld jaar te worden. En dan heb ik het niet zozeer over de goed-
keuring van onze nieuwe statuten, maar ik kijk zelf nu al uit naar de 
viering van 100 jaar VTK waar we als Alumnivereniging uiteraard 
graag mee onze schouders onder zetten. Ik kijk ook bewonderend 
naar onze uitgebreide en goed gevulde activiteitenkalender. Samen 
met onze nieuwe medewerker, Els De Brabandere, en met Anne De 
Coster willen we het aanbod naar onze leden toe blijven verzorgen 
en dat voor uw ledenbijdrage van amper 40 euro/jaar. Maar als je 

dit leest, moet ik jou daar waarschijnlijk niet meer van overtuigen.  
Misschien kan jij een vroegere medestudent, huidige collega of 
kennis hier wel nog van overtuigen?

Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort!

Tom Roelants 

Ondervoorzitter AIG

NIEUWJAARSWENSEN



Dat onze broeikasgasuitstoot naar beneden moet, daar is geen discussie 
over. Wat evenwel problematisch is, is het automatisme waarmee daar 
bepaalde conclusies uit worden getrokken, zoals “om onze broeikasgas-
uitstoot netto op nul te krijgen, moeten we af van verbran-
dingsmotoren”. Een andere is “elektrificeren van de transport-
sector is de enige manier om nul- emissie te bekomen”. In wat 
volgt probeert prof. Verhelst  te duiden waarom dit laatste gewoon-
weg fout is (zelfs op twee vlakken!) en waarom we die motoren 
wellicht zelfs nodig gaan hebben, om naar een netto nul uitstoot te gaan.

De eerste fout ligt bij het idee van nulemissie, zero emissions – dat is een 
louter virtueel begrip, een wettelijke definitie. De wetgever heeft ervoor 
gekozen om bij personenwagens het “controlevolume” rond het voer-
tuig te leggen, zie de gestreepte rode lijnen in de figuur. Met alle (absurde) 
gevolgen van dien: de dieselwagen links krijgt 166 g/km CO2 uitstoot op-
gekleefd, voor de elektrische wagen in het midden is dat 0 g/km. In beide 
gevallen wordt de uitstoot die gepaard gaat met de vervaardiging van het 
voertuig en met de productie van de energiedrager (diesel of elektriciteit, in 
de figuur schematisch boven de wagens weergegeven) niet meegerekend. 

Een renpaard, volgens deze definitie behandeld, stoot 167 g/km CO2 uit 
(met de adem)! Terwijl dat natuurlijk CO2 is, die maar tijdelijk “geleend” is uit 
de atmosfeer en werd omgezet in biomassa en paardenvoer.

De basisidee achter elektrificatie houdt perfect steek: het verbeteren van 
het totaalrendement, van energiebron tot voertuigaandrijving, ter ver-
mindering van de primaire energievraag. Door de gehanteerde definitie 
dwingt men echter elektrische aandrijving (batterij-elektrisch of brandstof-
cel) als enige technische mogelijkheid op – van technologieneutraliteit is 
hier geen sprake. En dat houdt enerzijds risico’s in en sluit anderzijds inte-
ressante alternatieven uit.

De risico’s beginnen meer aandacht te krijgen: een inwisseling van de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor een afhankelijkheid van 
grondstoffen (denk aan nikkel, kobalt, platina, …); een verschuiving van 
de milieu-impact van broeikasgassen naar milieuverontreiniging door de 
vereiste enorme opschaling van ontginning van die grondstoffen; en 
mogelijk zelfs een verschuiving van broeikasgasuitstoot van Europa naar 
elders in de wereld.

De uitstootdefinitie zoals hoger vermeld, kijkt immers louter naar de 
gebruiksfase van het voertuig, en enkel naar wat uit het voertuig komt. 
Studies die de levenscyclus van voertuigen analyseren, van de productie 
tot de verschroting en recyclage, laten een heel ander licht schijnen over 
cijfers zoals hierboven, waar 166 g/km CO2 op diesel tegenover 0 g/km 
elektrisch staat. Mocht men van vandaag op morgen, de hele Europese 
voertuigvloot kunnen vervangen door batterij-elektrische auto’s, dan 
verwacht men een nuluitstoot, maar de realiteit is dat de broeikasgas-
uitstoot in het beste geval met een 20% daalt. Dit is toe te schrijven aan de 
energie-intensieve batterijproductie, de koolstofintensiteit van de huidige 
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VERBRANDINGSMOTOREN

De kogel is door de kerk: tegen 2035 mogen geen wagens met verbrandingsmotor meer worden 
verkocht. Of dat is in ieder geval het gevolg van Europese wetgeving die wat subtieler is opgesteld: in 
2035 moet de gemiddelde CO2 uitstoot van de voertuigen die een constructeur dat jaar verkoopt, 100% 
lager liggen dan in 2021. Dat lijkt ‘technologieneutraal’, wat de wetgever beweert aan te hangen, maar 
dat is het allerminst…

FAKE NEWS: “ZERO EMISSIONS”!



energievoorziening, en (in mindere mate) de complexe batterijrecyclage.

Kijkt men dan naar alternatieven zoals hernieuwbare brandstoffen 
(want ja: we moeten van fossiele brandstoffen af, maar daarom niet van 
verbrandingsmotoren!), dan komt iets heel interessants op de proppen. 
Zoals bij het paard hierboven, scheelt het natuurlijk een serieuze hap als 
je geen netto koolstofuitstoot hebt in de brandstofketen. Kan je op een her-
nieuwbare brandstof zoals E85 (bio-ethanol) of HVO (gehydrogeneerde 
plantaardige olie) rijden, dan is jouw impact beduidend lager dan wanneer 
je met een elektrisch voertuig rijdt dat met de EU elektriciteitsmix geladen 
wordt! Er zijn dus wel degelijk technologische alternatieven voor elektri-
sche aandrijving, die ook een rol kunnen spelen in het terugdringen van 
onze koolstofuitstoot (cfr. de 2de denkfout hierboven). Maar die worden 
buitenspel gezet.

Terug naar onze verbrandingsmotor. Die kan op vele hernieuwbare brand-
stoffen draaien, 2de generatie biobrandstoffen of brandstoffen gesynthe-
tiseerd uit groene elektriciteit bijvoorbeeld (de zogenaamde “e-fuels”). 
Motoren zijn schaalbaar gebleken (er zijn er een 2 miljard wereldwijd 
ondertussen), omdat ze uit overvloedig beschikbare grondstoffen worden 
gemaakt. Dat zijn grotendeels metalen, die we al recycleren. Dus, opnieuw: 
ja, weg met fossiele brandstoffen – maar alsjeblief: hou de verbrandings-
motortechnologie waar dat de meest duurzame oplossing blijkt te zijn.

Voor personenwagens is er energetisch geen discussie: elektrificatie is de 
te verkiezen oplossing in de meeste gevallen. Daarbij mogen we de risico’s 
hierboven vermeld natuurlijk niet negeren. Voor toepassingen in zwaar 
transport, waar de aandrijfeenheid typisch veel zwaarder wordt belast, en 
eisen qua autonomie en nuttige lading veel hoger liggen, is het een ander 
verhaal. De verbrandingsmotor heeft dan voordelen: die haalt hogere 
rendementen naarmate hij groter is en zwaarder belast wordt; en kan 
beroep doen op de meest efficiënte manier om energie te verdelen en op 
te slaan die we kennen: vloeibare brandstoffen.

Het wordt trouwens nog interessanter: eenmaal we brandstoffen 
synthetiseren uit hernieuwbare energie, kunnen we in principe maken wat 
best aan onze eisen beantwoordt. Een waterstofdrager die vloeibaar is bij 
atmosfeeromstandigheden bijvoorbeeld, zoals methanol. Verschillende 
van dergelijke e-fuels blijken overigens hogere rendementen mogelijk te 
maken met die verbrandingsmotor dan met de huidige fossiele brand-
stoffen lukt. Onderzoek naar de meest geschikte e-fuel naargelang de 
toepassing is volop lopende. Net zoals bij voertuigen is het hierbij belang-
rijk naar de hele levensduur van een dergelijke energiedrager te kijken: hoe 
kan die geproduceerd worden, met welk rendement; en kunnen we die 
productie voldoende opschalen? Hoe krijgen we de energiedrager van de 
productielocatie tot bij het gebruik, met andere woorden hoe efficiënt 
kunnen we die transporteren, wat is de energiedichtheid? Als de her-
nieuwbare brandstof in een voertuig wordt gebruikt: krijgen we die goed 
geïntegreerd in het voertuigontwerp (opnieuw is de energiedichtheid 
belangrijk), met welk rendement kunnen we er vermogen mee produce-
ren, met welke emissies?

Heel wat van deze aspecten worden in verschillende onderzoeksgroepen 
aan onze faculteit onderzocht: wanneer heeft het zin om groene elektrici-
teit in moleculen om te zetten? Hoe kunnen we de fluctuaties in beschik-
baarheid van die groene elektriciteit afstemmen op de noden van die 
productieprocessen? Wat is per toepassing de meest aangewezen manier 
om waterstof op te slaan? Kan onze bestaande infrastructuur gebruikt 
worden voor de verdeling van waterstof en haar afgeleiden? Hoe moet 
een motor aangepast worden voor het gebruik van e-fuels, hoe hoog kan 
het rendement, welk motortype voor welke toepassing?

Via verschillende onderzoeksprojecten, gesteund door o.a. de EU kader-

programma’s, het federale Energy Transition Fund, de Vlaamse speer-
puntclusters en VLAIO, wordt onze UGent kennis rond de ombouw van 
motoren voor hernieuwbare brandstoffen, vertaald naar de industrie. 
Zo worden momenteel scheepsmotoren ge-retrofit, die in een sleep-
boot van het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge komen, om vanaf de lente 
op methanol te kunnen varen. Dit kadert in het Europese FASTWATER 
project (www.fastwater.eu), gecoördineerd door ondergetekende.

Tot slot: “There is no such thing as a free lunch”, 
onthoud dus vanaf nu eveneens “There is no 
such thing as zero emissions”! Kijk altijd naar het 
volledige plaatje, om de emissies te kunnen mini-
maliseren over de hele keten. En dan zijn best wel 
wat toepassingen blijvend gebaat bij het gebruik van 
verbrandingsmotoren, op hernieuwbare brandstoffen.
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Prof. dr. ir. Sebastian Verhelst

• Afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde-Elektro-
techniek in 1999.

• Behaalde het doctoraat in de Ingenieurswetenschappen in 2005, 
met waterstofmotoren als onderwerp. Het werk werd bekroond 
met de VDK prijs voor Duurzame Ontwikkeling.

• Was EU Marie Curie Fellow in 2002-2003 aan de universiteit 
van Leeds (UK).

• In 2008 werd hij aangesteld als deeltijds docent aan de UGent 
in het vakgebied Alternatieve Brandstoffen voor Verbrandings-
motoren, en in 2011 benoemd als voltijds hoofddocent Verbran-
dingsmotoren. 

• Sinds 2017 werkt Sebastian deels aan de UGent en deels aan de 
universiteit van Lund in Zweden. In 2021 werd hij in Gent bevor-
derd tot hoogleraar.

• Hij coördineert momenteel het EU H2020 project FASTWATER, 
en is betrokken bij diverse projecten binnen het federale Ener-
gietransitiefonds, de Vlaamse speerpuntclusters en VLAIO.
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UGENT VERBEELDT 2050

UGENT EN FEA BOUWEN AAN CAMPUS VAN DE TOEKOMST
De UGent en de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) willen van campus Ardoyen in het zuiden van 

Gent de ingenieurscampus van de toekomst maken. Het samenbrengen van alle ingenieursstudenten van drie faculteiten 

met de onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten op één campus waar ook technologiebedrijven aan onderzoek doen, biedt 

veel opportuniteiten voor een kruisbestuiving van kennis en ideeën tussen alle campusgebruikers. Tegelijkertijd moet dit een 

duurzame campus worden met energieneutrale gebouwen, voldoende ruimte voor studeren en activerende leervormen en 

veel aandacht voor de campusbeleving. We werken ook hard aan de bereikbaarheid van de campus om iedereen op een 

veilige en duurzame manier naar de campus te laten komen.

Rector Rik Van de Walle kondigde het tijdens de openings-
ceremonie van dit academiejaar al aan: de Gentse Universi-
teit heeft grootse bouwplannen. In haar toekomstvisie “UGent 
Verbeeldt 2050“ zal de UGent zich (in Gent) concentreren op 3 kern-
campussen: één in het centrum van Gent, één die de huidige cam-
pussen Sterre en UZ combineert en één ten zuiden van de R4/Ring-
vaart met als zwaartepunt de technologiecampus Ardoyen. Op 
campus Ardoyen zullen bijna alle personeelsleden en studenten 
van de drie faculteiten die ingenieursprofielen afleveren hun basis-
stek vinden (zie figuur): de Faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur (FEA – burgerlijk ingenieurs en industrieel ingenieurs), de 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW – bio-ingenieurs) en de 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB – handelsingenieurs). Op 
die manier ontstaat een ideale voedingsbodem voor synergieën en 
samenwerkingen tussen de verschillende ingenieursdisciplines. De 
FEA blijft in het centrum van Gent nog actief met de architectuur-
afdeling. Daar zal een gloednieuwe Architectuurschool verrijzen in 
het huidige blok IV van het Technicum in de Sint-Pietersnieuwstraat.

De FEA was al langer vragende partij om haar personeel en 
studenten samen te brengen op één enkele campus. Vele tech-

nische laboratoria waren in de loop der jaren reeds verhuisd naar 
campus Ardoyen. Dergelijke laboratoria zijn immers vaak niet meer 
te verantwoorden in het centrum van een stad. Daardoor zijn het 
merendeel van de FEA-personeelsleden en een groot deel van de 
masterstudenten reeds actief op campus Ardoyen. De bachelor-
opleidingen waren echter in het centrum achtergebleven. En ook al 
hebben veel burgerlijk ingenieurs nostalgische herinneringen aan hun 
tijd in het Plateaugebouw, dit gebouw is verouderd en ongeschikt om 
aan grote groepen studenten les te geven. Bovendien hebben onze 
opleidingen de laatste jaren veel meer ingezet op projectonderwijs 
waardoor ook bachelorstudenten steeds vaker in contact komen met 
de labo-omgevingen. Hiervoor moeten ze vaak tussen de lesuren 
over-en-weer fietsen tussen het centrum en campus Ardoyen, een 
verplaatsing die onmogelijk op een kwartiertje tussen twee lessen 
gemaakt kan worden. Voor de FEA is het dus duidelijk: de band tussen 
de studenten en het onderzoek kan enkel versterkt worden als de 
studenten ook in de nabijheid van de onderzoeksfaciliteiten les 
krijgen en dat kan enkel gebeuren op campus Ardoyen waar de 
meeste onderzoekslabo’s reeds gevestigd zijn. Ook voor de studen-
ten industrieel ingenieur zijn de beperkingen op campus Schoonmeer-
sen groot en zijn er door ook hen naar campus Ardoyen te verhuizen 
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vele nieuwe opportuniteiten voor samen-
werkingen met de burgerlijk ingenieurs.

Opportuniteiten door de uitbouw van 
campus Ardoyen zijn er trouwens ook 
voor de bedrijven die reeds op het tech-
nologiepark (Tech Lane Ghent Science 
Park) gevestigd zijn. Het contact tussen de 
Gentse ingenieursstudenten en de bedrijven 
waar ze na hun studies mogelijks terecht-
komen werden in het verleden onderbenut 
gelaten. Het is uitdrukkelijk de bedoeling 
dat het samen-werken en samen-leven 
op de campus tussen de drie ingenieurs-
facul te i ten onder l ing en met de 
bedrijven –  vaak startups die uit de onderzoeks-

groepen ontstaan zijn of bedrijven waarmee 
de faculteiten nauwe onderzoekssamen-
werkingen hebben – nieuwe banden kan 
smeden tussen de studenten, onderzoekers 
en de bedrijven.

Met de komst van de onderzoekers van de 
drie faculteiten komen er een 3000 extra 
UGent-personeelsleden naar campus 
Ardoyen. Daarmee wordt Tech Lane Ghent 
Science Park, met meer dan 8000 werk-
nemers, het vierde grootste wetenschaps-
park in Europa. Als we de 3000 werknemers 
die binnenkort op het Eiland Zwijnaarde ook 
een deel van het Tech Lane Science Park 
vormen, meetellen, krijgt Gent zelfs het 

grootste wetenschapspark van Europa met 
meer dan 11.000 werknemers, een sleutel 
voor een mooie toekomst.

UGent en de FEA willen met deze plannen 
een duurzame campus van de toekomst 
uitbouwen, waar de studenten onderwijs 
kunnen genieten op maat van de moderne 
ingenieur. De campus zal drukker worden en 
de afgeleefde betonnen gebouwen zullen op 
termijn vervangen worden door moderne, 
duurzame gebouwen met meer bouwlagen 
en een compactere ruimtelijke voetafdruk, 
zowel als een kleinere ecologische voet-
afdruk. We streven naar moderne les-
faciliteiten met meer aandacht voor 
activerende leervormen in aangepaste 
lokalen, met veel ruimte voor groepswerk, 
rustige studeerruimtes en plaats voor rust 
en ontspanning. Het wordt een plek met 
aandacht voor het welzijn van personeel en 
studenten, met sportveldjes, functies zoals 
een winkeltje, een koffiehuis, bankautomaat, 
en dergelijke meer. We zullen hiertoe samen 
met de studenten en het personeel nadenken 
over hoe die ideale campus van de toekomst 
er moet uitzien.

“Wi j  wi l len van campus 
Ardoyen een levendige en duur-
zame campus maken waar 
studenten en onderzoekers van 
universiteit én bedrijven samen de 
duurzame oplossingen van morgen 
ontwikkelen.”  -  Dirk Stroobandt, 
voorzitter van de FEA bouw- en 
milieucommissie

Auteurs: prof. Koen De Bosschere en prof. Dirk 

Stroobandt



8  AIG-NIEUWS |  januari 2023

MOBILITEIT NAAR CAMPUS ARDOYEN
Een heel bijzonder aspect en een heikel punt is de mobiliteit naar campus Ardoyen. Na de uitvoering van dit plan zullen er dagelijks 
ongeveer 20 000 personen naar de campus willen komen (studenten, UGent’ers en medewerkers van de bedrijven). Meer dan 80% van 
hen zullen met het openbaar vervoer of per fiets moeten komen. De UGent heeft daarom een geïntegreerd plan voorgesteld om iedereen 
veilig en comfortabel op de werkplek of studieplek te krijgen. Concreet wordt er voorgesteld om:

• De campus in de vier windrichtingen aan te sluiten op de grote fietsassen in de buurt van de campus (fietssnelweg langs de R4, fiets-
snelweg naar Kortrijk, N60, …). Het sluitstuk van deze aansluiting wordt een lange fiets- en voetgangersbrug over de R4, Ringvaart 
en E40 tot in het hart van de campus (de Gustave Magnelbrug), en een fiets- en voetgangerstunnel tussen het Technologiepark en 
Don Bosco. Verder wordt er ook voorgesteld om in de omgeving van het technologiepark te investeren in brede, vrijliggende en 
comfortabele fietspaden voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.

• De campus aan te sluiten op het kernnet van De Lijn met een centrale halte in het hart van het park, en een vrije busbaan tussen het 
Technologiepark en het station Gent-Sint-Pieters. Op termijn kan deze verbinding vervangen worden door een tramverbinding (Tech 
Lane Tram) die Gent-Sint-Pieters via de campus met het centrum van Merelbeke verbindt.

• Een nieuwe ingang voor het gemotoriseerd verkeer te creëren. Deze ingang zou meer noordelijk komen dan de huidige inrit, en achter 
de gebouwen lopen i.p.v. ervoor. Op die manier kan het hart van de campus autoluw gemaakt worden, wat de leefbaarheid voor de 
gebruikers van het park zal verhogen. 

• Samen met de verplaatsing van de inrit ontstaat ook de mogelijkheid om centraal op het park een groot autovrij plein te creëren als 
ontmoetingsplaats voor alle gebruikers van het park. Dat plein zal het kloppend hart van de nieuwe campus Ardoyen worden.

“In onze visie wordt het hart van de campus een autovrij ontmoetingsplein dat vanuit het centrum en het station 
vlot en veilig bereikbaar is met de fiets en de tram. De meer noordelijke ingang voor het autoverkeer is daarbij 
noodzakelijk en zorgt tegelijkertijd voor vlotter verkeer op de N60 en minder files.”  -  Koen De Bosschere, actief  
pleitbezorger voor mobiliteitsoplossingen 

De UGent werkt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de vervoerregio Gent en de stad Gent, om deze mobiliteitsoplos-
singen te realiseren tegen het ogenblik dat de grote verhuis zal starten.
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Postacademische opleidingen voor professionals

WATERSTOF, EEN CRUCIAAL PUZZELSTUK IN DE ENERGIETRANSITIE

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is ongetwijfeld de transitie naar een duurzame 

en klimaatbestendige samenleving en economie. De waterstofsector wordt beschouwd als 

een veelbelovende technologische sector met een groeipotentieel die de duurzame groei kan 

ondersteunen.

Waterstof kan veelzijdig ingezet worden voor het verduurzamen van industriële producten en 

processen of van de transportsector. 

De toepassing en de uitrol van waterstoftechnologie in onze samenleving vraagt ook om de 

noodzakelijke competenties op onze arbeidsmarkt. Het veiligheidsaspect in de omgang met 

waterstof is hierbij een belangrijk gegeven. 

Deze opleiding draagt bij aan het geprofessionaliseerd opleidingsaanbod rond waterstof, op maat 

van de bedrijven. Het combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof 

(productie, conversie en gebruik, opslag, transport, veiligheid) met unieke bedrijfsbezoeken.

9 maart 2023 – 1 juni 2023  - www.ugain.ugent.be/waterstof

ANDERE OPLEIDINGEN DIE STARTEN IN 2023

- OFFSHORE WIND ENERGY

- EXPLAINABLE & TRUSTWORTHY AI

- HEDENDAAGSE LAAGSPANNINGINSTALLATIES

- HERNIEUWBARE ENERGIE EN STUURBARE ASSETS

Doorlopend met vrije instap: 

MILIEUCOÖRDINATOR VIA AFSTANDSLEREN 

(TYPE A/TYPE B/OVERGANGSOPLEIDING B NAAR A)

UGent Academie voor Ingenieurs

WWW.UGAIN.UGENT.BE
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PROCLAMATIE 2022

AFGESTUDEERDEN
In 2022 studeerden er 778 ingenieurs af. 

BURGERLIJK INGENIEUR  450
Master of Science in de  
ingenieurswetenschappen

Architectuur 87

Master of Science in Bioinformatics

afstudeerrichting Engineering 2 
 

Master of Science

Biomedical Engineering 29
Chemical Engineering 36
Civil Engineering 33
Computer Science Engineering 58
Electrical Engineering 22
Electromechanical Engineering 68
Engineering Physics 15
Fire Safety Engineering 8 
Industrial Engineering and  
Operations Research 18
Nuclear Engineering 1
Photonics Engineering 2
Sustainable Materials Engineering 11
Textile Engineering 9

Master in

Stedenbouw en de ruimtelijke planning 11

International Master of Science in

Fire Safety Engineering 23

European Master of Science in 

Photonics 17

INDUSTRIEEL INGENIEUR GENT 278
Master of Science in de  
industriële wetenschappen

Bouwkunde 74
Chemie 44
Elektromechanica 50
Elektronica-ICT 14
Elektrotechniek 25
Informatica 67
Landmeten 4

INDUSTRIEEL INGENIEUR KORTRIJK  50
Master of Science in de 
industriële wetenschappen

Elektromechanica 5
Elektronica-ICT 1
Elektrotechniek 3
Industrieel ontwerpen 24
Machine- en Productieautomatisering 17
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Na jaren hard werk behaalden de studenten hun welverdiend diploma. De faculteit zorgde voor een waardige 

uitzwaaiplechtigheid. 

De plechtige proclamaties van het academiejaar 2021-2022 vonden plaats op zondag 16 oktober 2022. Het was een absoluut topmoment 
voor de studenten. 

De hele plechtigheid ging door in het Ufo verspreid over 3 sessies met ouders, familie of vrienden. Ook via de live stream kon je alles in 
detail meevolgen. De studenten zullen zich niet alles van de ceremonie blijven herinneren, maar dankzij de opname kunnen ze steeds hun 
geheugen opfrissen!

Gefeliciteerd!

LAUREATEN PROCLAMATIE 2022
MASTERPROEVEN 2022

1  Jozef Plateauprijs
 ir. Marija Pizurica 
 Master of Science in Computer Science Engineering 2021  
 ‘Predicting molecular alterations in prostate cancer from whole slide images using deep learning.’’

2  Leo Baekelandprijs:
 ing. Tim Theys  
 Master of Science in industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen 2021 
 ‘Het ontwerp van een slimme diametrisch aanpasbare ligamentaire knieorthese.’

MEEST VERDIENSTELIJKE STUDENTEN 2022

3  Prijs Isabella Van Portugal
 ir. Emile Germonpré 
 Master of Science in Chemical Engineering

4  Prijs Boulvin - Van Engelen 
 ing. Servaas Lips 
 Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie

BESTE OORSPRONKELIJKE WERK

5  AIG-Prijs 2022
 dr. ir. Mathias Peirlinck   
 Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken 2019 
 ‘Bridging spatiotemporal scales in biomechanical models for living tissues: from the contracting  
 Esophagus to cardiac growth.’
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1MASTERPROEVEN 2022

Op dinsdag 30 augustus 2022 ging de finale van de Plateau- en Baekelandprijs door.  
Verdienstelijke recent afgestudeerde ingenieurs presenteerden de voornaamste resultaten, 
behaald in het kader van hun recente masterthesis en een jury van experts verkoos aan- 
sluitend de laureaat van de Plateauprijs 2022 en de Baekelandprijs 2022.

MEEST VERDIENSTELIJKE STUDENTEN

Jaarlijks worden ook de meest verdienstelijke student industrieel ingenieur (Prijs  
Boulvin – Van Engelen) en de meest verdienstelijke student burgerlijk ingenieur (Prijs 
Isabella Van Portugal) beloond. De resultaten worden beoordeeld over de volledige duur 
van zijn/haar studies aan de faculteit.

AIG-PRIJS

Het bekronen van de ontwerper van het beste oorspronkelijk werk i.v.m. de ingenieurs-
wetenschappen en een ware bijdrage tot de bevordering ervan.

BEKRONING VAN STUDENTEN EN MASTERPROEVEN

5

Links: Marija Pizurica, samen met de andere finalisten van de Plateau-  en 

Baekelandprijzen
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ACTEMIUM EN UGENT ZETTEN SAMEN IN OP ONDERZOEK 
NAAR ENERGIEBEWUSTE OPTIMALISATIEMODELLEN 

Universiteit Gent en Actemium, multitechnische partner voor de industrie en merk van VINCI Energies,  

lanceerden op 16 november officieel de Actemium Sustainable Energy leerstoel. De leerstoel is toegekend aan 

de onderzoeksgroep Industrial Systems Engineering (ISyE) van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en  

Architectuur. Prof. Stijn De Vuyst is titularis van de leerstoel, prof. El-Houssaine Aghezzaf promotor. 

Het energie optimalisatievraagstuk

Het productieproces in de meeste industriële sectoren vereist naast de 
beschikbaarheid van de nodige machines, grondstoffen en mensen, 
vaak ook een belangrijke hoeveelheid energie, in hetzij elektrische,  
thermische of chemische vorm, die op het juiste moment op de juiste plaats 
in het proces beschikbaar moet zijn. Waar voorheen een continue en sta-
biele voorziening aan lage kost van gas of elektriciteit via het netwerk eerder 
als vanzelfsprekend werd beschouwd, dwingen hoge energieprijzen en  
klimaatoverwegingen bedrijven er nu toe infrastructuur voor de duurzame 
opwekking, omzetting en opslag van energie te voorzien op het bedrijfs- 
terrein zelf. Maar, hoewel windmolens en zonnepanelen bijvoorbeeld 
duurzame bronnen van goedkope energie zijn, is hun opbrengst onder-
hevig aan de weersomstandigheden en dus hoogst variabel. Men moet 
bovendien ook rekening houden met de beperkte mogelijkheden voor 
opslag van thermische of elektrische energie en onvermijdelijke conversie- 
verliezen. Deze aspecten presenteren de noodzakelijke energietransitie waar  
bedrijven voor staan als een ingewikkeld optimalisatievraagstuk: welke 
investeringen moeten worden gemaakt en hoe schatten we terugverdien-
tijden realistisch in? Maar ook op operationeel niveau zijn de bijkomende 
vrijheidsgraden in de dagelijkse productieplanning een uitdaging. Vanwege 
de variabiliteit en beperkte voorspelbaarheid van de energievoorziening, 
kan een zorgvuldige planning van wanneer en met welke energiebron de 
productie gebeurt een belangrijke winst opleveren.

Actemium leerstoel omtrent energiebewuste productieoptimalisa-
tie

Met deze Sustainable Energy leerstoel wil Actemium voor langere ter-
mijn het onderzoek bevorderen naar hoe duurzame energiekosten,  
-beperkingen en -kansen optimaal te integreren in een energiebewuste 
productieplanning en -optimalisatie. Dr. Pieter Leyman zal het onderzoek 
binnen deze leerstoel voeren, in samenwerking met Geert Jacobs en Burt 

Battel van Actemium.

“De leerstoel kadert binnen de holistische visie van Actemium en de groep 
VINCI Energies rond de energietransitie en digitale transformatie”, licht Luc 
Clabout, Managing Director Actemium Belgium, toe. “Met onze missie 
“Towards the Sustainable Factory of the Future” bouwen we in België 
samen met onze industriële klanten aan een toekomstgerichte en slimme 
integratie van duurzaamheid in het industriële proces. Dat de energie- 
problematiek ook bij onze industriële klanten een heel actueel topic is, is 
uiteraard niet verrassend.” 

“Door de academische kennis van UGent te bundelen met de 
proces know-how van Actemium, willen we inzetten op het  
ontwikkelen van geavanceerde modellen en slimme oplossings-
technieken voor het ontwerp, de optimalisatie en de simulatie van 
duurzame productiesystemen.”

Actemium voegt bovendien een ‘advisory board’ toe aan de leerstoel, 
opgesteld uit klanten die actief willen participeren in de verdere uitbouw. 
Zo kan er in co-creatie nog sneller op efficiëntie en meerwaarde worden 
ingezet.

Inauguraal event

De leerstoel werd officieel ingehuldigd op 16 november 2022 met een 
inauguraal event, in aanwezigheid van minister Vincent Van Peteghem, 
vice-eersteminister en minister van financiën, en prof. Patrick De Baets, 
decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. In 
de iGent toren in Zwijnaarde werd aan een divers publiek van UGent  
academici, alumni en studenten, alsook aan klanten en partners van  
Actemium, de huidige context geschetst en de opzet van deze leerstoel toe-
gelicht. Het startschot van een duurzaam partnership tussen Universiteit 
Gent en Actemium is hiermee officieel gegeven.

ER GEBEURT WAT IN ONZE FACULTEIT

Fig: Holistische productieplanning: neemt naast klassieke aspecten ook energieaspecten mee



FEARS – BE FIERCE. SHOW 
YOUR RESEARCH.

Op 28 oktober presenteerden 150 ingenieurs en ingenieurs-
architecten van de Universiteit Gent hun onderzoek in het Huis 
van de Bouw in Gent. Dit naar aanleiding van de 20e verjaar-
dag van het onderzoekssymposium FEARS van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit 
Gent.

De wetenschappers toonden hun onderzoek via levensgrote 
posters, ‘elevator pitches’ en live-demonstraties, waaronder 
levensechte Virtual Reality technologie en je kon doorheen een 
PET-scanner wandelen. Het was de ideale plek voor meer dan 
300 bezoekers om te ontdekken welk baanbrekend onderzoek 
er momenteel allemaal gebeurt aan de faculteit Ingenieurs-
wetenschappen en Architectuur. En uiteindelijk is het dankzij al 
dit onderzoek dat onze samenleving erop vooruitgaat.

Tijdens FEARS ging de ‘Award for Research Impact’ naar 
onderzoeker Ganjour Mazaev voor zijn werk ‘The future of 
preoperative planning for liver cancer’, uitgereikt door Ronny 
Verhoeven (AIG - Alumni Ingenieurs Gent).

Meer foto’s op fears.ugent.be
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Sofie Van Hoecke één van de InspiringFifty Belgium 2022

De InspiringFifty Belgium 2022 award erkent topvrouwen die 
uitblinken in techcarrières in heel België. Voor de tweede keer ging 
InspiringFifty Belgium op zoek naar de 50 Belgische vrouwelijke rol-
modellen. CEO’s en oprichters van techbedrijven of CTO’s en CIO’s 
van grotere organisaties kwamen in aanmerking. Op 6 oktober 2022 
onthulden zij de vrouwelijke leiders in tech tijdens de prijsuitreiking. 
Als leider van het PreDiCT onderzoeksteam van IDLab, UGent-imec, 
werd professor Sofie Van Hoecke gekozen als één van de winnaars 
uit niet minder dan 173 nominaties.

Brons voor Hannes Mareen op de Vlaamse PhD Cup!

Hannes Mareen, doctor in de computerwetenschappen (FEA - 
imec - FWO), vervolledigde het podium met zijn onderzoek naar 
een nieuwe watermerktechniek tegen digitale piraterij. 

ERC Starting Grants: recordaantal beurzen behaald

In de laatste ERC Starting Grant oproep van 2022 haalde Universiteit 
Gent maar liefst 10 nieuwe ERC-beurzen binnen. Dat is een record. 
Het is ook het hoogste aantal grants behaald aan een Belgische 
universiteit in één oproep. Professor Ruben Van Coile en onder-
zoeker Kasper Van Gasse zitten bij die 10 grantees van 2022. Proficiat! 

• LASIQ | Kasper Van Gasse: In LASIQ zal Kasper voor het 
eerst een on-chip titanium-sapphire mode-locked laser 
ontwikkelen waarmee ruisarme optische frequentiekammen 
kunnen worden gegenereerd in het golflengtegebied van 650-
1100 nm.

• AFireTest | Ruben Van Coile: Binnen AFireTest willen Ruben 
en zijn onderzoeksteam de nodige methoden en instrumenten 
ontwikkelen voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak 
van brandtesten en brandveiligheid in de bebouwde omgeving.

NIEUWSFLASHES

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

nieuwtjes van de alumni van de FEA.
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De robotbutler is helaas nog niet voor morgen. Hedendaagse robots worden geprogrammeerd om vooraf bepaalde  
handelingen uit te voeren waardoor ze niet kunnen omgaan met wisselende omgevingen. Bijvoorbeeld de robots die  
gebruikt worden bij de productie van auto’s.  Zij kunnen enkel vooraf geprogrammeerde handelingen uitvoeren in een 
steeds identieke situatie. Deze robots zijn niet in staat hun handelingen aan te passen indien de situatie plots zou  
veranderen.

Gelukkig bestaan er lerende algoritmes die rekening houden met deze  
variabiliteit. Helaas vragen deze methodes veel data en zijn robots te duur 
en te traag om de grote hoeveelheid aan data te genereren.

Is er dan geen manier om het leerproces van robots te versnellen?

“In mijn onderzoek bestudeer ik hoe robots sneller auto-
noom kledij kunnen leren vouwen. Ik ontwikkelde hier-
voor een slimme digitale handdoek die aan de robot 
toont hoe hij gevouwen is. Dit laat de robot toe snel-
ler te leren hoe hij dit zelf moet doen”, vertelt Andreas.

“Daarnaast heb ik ook het grote publiek betrokken bij mijn onderzoek.  
Tijdens een expositie in de Gentse bibliotheek De Krook konden mensen 
deelnemen aan dit robotica-onderzoek. Ze vouwden een duizendtal  
kledingstukken die hielpen bij het ontwikkelen van een systeem dat robots 
helpt het doel van een opdracht te begrijpen”

“Met deze voorbeelden ontwikkelde ik een systeem dat robots toelaat om 
in te schatten hoe goed een taak wordt uitgevoerd. Het verschaft robots de 
taakkennis die ze nodig hebben om zinvol te interageren met hun omge-
ving. Ze leren de gevolgen van hun acties begrijpen en uiteindelijk ook 
complexe taken uitvoeren, zoals het vouwen van de was”, besluit Andreas.

METHODES VOOR HET LEREN MANIPULEREN 
VAN KLEDIJ DOOR ROBOTS

dr. Andreas Verleysen 
 
Andreas behaalde een diploma Master of Science in Business 
Engineering aan de Universiteit Gent in 2014. Na zijn studies 
werkte hij als softwareontwikkelaar rond routeoptimalisatie. Hij 
sloot zich in 2017 aan bij het AIRO IDLab en startte zijn  
doctoraat een jaar later, met financiële ondersteuning van het 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Tijdens zijn doctoraat begeleidde Andreas ook 25 thesisstuden-
ten en gaf hij ondersteuning bij drie opleidingsonderdelen. Zijn 
werk is gepubliceerd in vier academische tijdschriften. Vandaag 
is Andreas aan de slag om de roboticakennis uit de AIRO onder-
zoeksgroep in te zetten bij industriële toepassingen. 

INNOVATIES UIT DE FACULTEIT
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SCHAALBARE EN FLEXIBELE DIENSTORCHESTRATIE MET GELIMITEERDE 

SYSTEEMBRONNEN TER ONDERSTEUNING VAN SLIMME STEDEN
 
‘Slimme Steden’ (Smart Cities) wil slimme, transparante toepassingen in moderne steden 
mogelijk maken en benutten. Dergelijke toepassingen zijn meestal onderverdeeld in de 
domeinen van Smart Homes, Industry 5.0, Smart Health Care, Internet of Vehicles (of 
verkeersmanagement in het algemeen) en generieke Smart Cities-toepassingen.

“De software die deze innovaties aandrijft, werkt 
meestal in de mist (‘fog networks’) of de net- 
werkrand (‘the network edge’ of simpelweg 
‘edge’); het laatste is het netwerk dat gebruikelijk 
alle sensoren en apparaten van eindgebruikers 
bevat, terwijl het eerste een intermediair netwerk 
is tussen clouddatacenters en de netwerkrand”, 
legt Tom uit.

“Naast de verschillende Smart City-toepassings-
domeinen heeft de opkomst van de mist en de 
netwerkrand geresulteerd in bijkomende onder-
zoeksgebieden die betrekking hebben op de 
orkestratie van software en gegevens”, vervolgt 
Tom.

Orkestratie is het automatisch inzetten van  
processen of workflows die uit vele stappen 
bestaan zodat er geen menselijke inbreng meer 
nodig is.

“Mijn onderzoek is in de eerste plaats bedoeld 
om software-orchestratie te verbeteren en om 
Kunstmatige Intelligentie te integreren zodat 
‘Smart Cities’ steeds ‘smarter’ kunnen worden”, 
besluit Tom.

“Ik heb altijd al interesse gehad 
in onderzoek maar In mijn job 
als software-ingenieur kwam 
dat vrij weinig aan bod. Mijn  
carrièreswitch naar ‘Smart Cities’ 
bij IDlab was dan ook ideaal. 
Hier kwamen verschillende tech- 
nologieën en onderzoeks- 
domeinen samen. Waardoor 
er veel ruimte was om zowel  
theoretische als praktische bij-
dragen te leveren in onderzoeks-
gebieden naar eigen voorkeur. 
Bovendien werden die ideeën en 
bijdragen door samenwerkings-
projecten met bedrijven snel 
omgezet in de praktijk.”

dr. ing. Tom Goethals

Tom Goethals behaalde in 2013 een 
masterdiploma in de industriële  
wetenschappen (informatica) aan de 
Hogeschool Gent. Na een aantal jaren 
te werken als software-ingenieur, meer 
specifiek in de ontwikkeling van  
middleware, vervoegde hij in 2018 
IDLab om aan de Universiteit Gent een 
doctoraat te behalen. Zijn onderzoek 
omvatte nieuwe virtualisatietechnieken 
en service-orchestratie voor de fog en 
de network edge.

Tijdens zijn doctoraat heeft hij 4  
journal artikels gepubliceerd en 6  
conferentiepapers gepresenteerd als 
eerste auteur, terwijl hij op conferenties 
twee Best Paper Awards ontving. Zijn 

huidige  
onderzoek gaat 
over gede-
centraliseerde 
orchestratie 
en het moge-
lijk maken van 
kunstmatige 
intelligentie in de 
network edge. 
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VTK   

PRETTIGE FEESTDAGEN!
De feestdagen komen langzaamaan dichterbij en deze luiden ook het einde van dit eerste semester in. Het is tijd om terug te blikken op wat VTK allemaal 
heeft gedaan dit voorbije semester.

Allereerst heeft Cultuur ons veel bijgebracht dit semester. Zo waren er de danslessen lindyhop, een heuse kaas- en wijnavond, de jaarlijkse VTK-quiz en 
het opnieuw spetterende Burgies On Stage. 

Op sportief vlak hebben we eindelijk nog eens kunnen tonen welke faculteit de beste is. We hebben niet alleen op onze eigen activiteiten – zoals de loop- 
en zwemtrainingen – uitgeblonken, maar ook op het IFT (InterFacultairsportTornooi) zijn we na een lange coronastop kampioen geworden! Er gaat een 
grote dank uit naar alle sporters en Sport zelf die dit hebben waargemaakt. 

Natuurlijk mogen we ook twee van onze belangrijkste activiteiten niet vergeten: de Openingsfuif, die traditiegetrouw doorging in de Vooruit, en het  
Galabal der Ingenieurs, dat plaatsvond in de ArtCube. Dankzij Feest waren het twee legendarische edities, waarbij beide evenementen volledig uitverkocht 
waren. De Openingsfuif was wederom een groot succes, en het Galabal was er eentje dat de 100 jaar van VTK waardig was.

Ten slotte heeft ook ons Career&Development-team er weer voor gezorgd dat de burgies kennis leerden maken met bedrijven, stages en jobs.  
Dit gebeurde via hun steeds originele workshops op de Sector Days, maar ook tijdens de UGent Business Game en de Internshipfair.

Nu het eerste semester achter de rug ligt, kijkt VTK vooral ook uit naar wat we nog in het tweede semester voor jullie in petto hebben. Het belooft een 
memorabel vervolg te zijn!

We wensen jullie prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, tot op één van onze volgende activiteiten!

Activiteiten

• 4 februari - 12 februari  VTK Snowtrip

• 28 februari   VTK Jobfair 2023

• 2 maart   International Buddy Evening

• 6 maart - 10 maart  Lustrumweek

• 15 maart   Entrepreneurship Night

• 21 maart   Lentefuif

VTK
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HERMES

HERMES REPRESENTATIEF IN GENT
Terugblik Hermes activiteiten

Afgelopen weken stond er voor Hermes heel wat op het programma. 
De vooruitfuif samen met de GFK was een groot succes, met de 
enige Belle Perez die ons kwam vermaken met o.a. één van haar 
tophits” Enamorada”. Zo was Hermes ook aanwezig op de beiaard- 
cantus, waar we uit volle borst hebben meegezongen en onze vlag 
hebben laten wapperen een hele avond lang. De sfeer en gezellig-
heid zat goed en dat Hermes een hechte vriendgroep is, werd nog 
maar eens bevestigd. 

Ook waren onze sporters aanwezig op het IFT/IFK. Een aantal 
mooie prestaties zijn neergezet. In het IFK voetbal belandden we in 
de finale en met veel trots gingen we met de zilveren medaille naar 
huis. Een prestatie waar we op voorhand alleen maar van konden 
dromen.

In het volleybal deden we het niet slecht, helaas haalden we die 
halve finale net niet. Onze zwemmers hebben tijdens dit IFT een 
goede voorbereiding achter de rug voor de komende zwem- 
marathon van 23 november. Hermes zal hier zeker representatief 
zijn en zijn uiterste best doen om opnieuw een mooie prestatie neer 
te zetten.

Hermes in Gent

Binnenkort verhuizen een aantal faculteiten naar campus Ardoyen 
in Zwijnaarde. Ook Hermes heeft rond de tafel gezeten om samen 
met andere verenigingen, alsook FRIS, Stuveco en StuBio een 
aantal zaken te bespreken om de verhuis zo vlot mogelijk te laten 
verlopen.

In de toekomst wil Hermes nog nauwer gaan samenwerken met 
FRIS om ook binnen onze vereniging de studenten meer te ver- 
tegenwoordigen en in contact te brengen met de faculteit. Op deze 
manier kunnen we een nauwere band creëren tussen student en 
faculteit. Dit kan enkel maar uitbloeien tot iets moois.
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25.10  TERUGBLIK: UPDATE@CAMPUS 2022
Op 25 oktober gaf prof. Bart Wille - docent bedrijfspsychologie en Human 
Resource Management aan onze universiteit – een boeiende lezing over 
talent management en hoe je je eigen talent en dat van anderen kan  
managen. 

Bart Wille ging dieper in op vragen zoals: “Hoe identificeer je  
(professionele) talenten?”, “Hoe ontwikkel je die talenten verder?”, maar 
ook: “Is de huidige focus op talent management meer dan oude wijn in 
nieuwe zakken?” Het werd een relevante en onderhoudende lezing!  
Uiteraard gevolgd door een royale netwerkreceptie met streekbieren, cava 
en luxebroodjes.

ACTIVITEITEN AIG

16.02  TECHBOOST! ‘ELEKTRIFICATIE VAN VOERTUIGEN’ 

Welke innovatieve motortechnologieën mogen we verwachten en hoe kan 
er voldoende en betaalbare stroom voorzien worden?

Sprekers: prof. Peter Sergeant  (FEA – UGent / Flanders Make) en  
ir. Frank Schoonacker (Director coorporate affairs Luminus / alumnus FEA 
– UGent). 

Het aantal hybride en zuiver elektrische wagens in België stijgt snel 
en bedraagt momenteel 7,5% van het voertuigenpark. De elektrische  
motoren en de vermogenselektronica in deze wagens moeten niet 
alleen voldoende krachtig en betrouwbaar zijn, maar ook een laag 
gewicht en zeer hoog rendement hebben. In Techboost! worden de  
verschillende motortechnologieën uitgelegd, en ook het typisch elektrisch  
verbruik van elektrische voertuigen op de markt. Vervolgens komen ook  
toekomstige trends aan bod, zoals het 3D printen van onderdelen van  
elektrische motoren, en het integreren van de elektronica in de motor. Een 
aantal voorbeelden van innovatieve aandrijvingen wordt getoond, waar- 
onder de elektrische aandrijving in de racewagen van het UGent racing 
team. 

Ondanks het hoge rendement heeft het groeiende elektrische wagen-
park ook een toenemende impact op het elektriciteitssysteem. Vanzelf-
sprekend dienen elektrische voertuigen van – bij voorkeur CO2-vrije – 
elektriciteit voorzien te worden. De vraag zal dus zeker toenemen. Zowel 
voor elektriciteitsproductie als netten moet ook gekeken worden naar de 
bijkomende piekbelasting die een geëlektrificeerd wagenpark met zich 
meebrengt. Bijkomende flexibiliteit, die op termijn evenzeer door auto- 
batterijen zal kunnen worden aangeboden, een gedifferentieerd  
productiepark en gerichte netinvesteringen zullen hierin een belangrijke rol 
spelen.

 Donderdag 16 februari - 18.50u

 Ufo 

 Sint-Pietersnieuwstraat 25 

 9000 Gent

Peter Sergeant verricht onderzoek naar elektrische aandrijvingen 

met hoog rendement, hoge vermogensdichtheid en hoge betrouw-

baarheid. Verschillende types van elektrische motoren/generato-

ren worden gemodelleerd en geoptimaliseerd, waarna prototypes 

worden gebouwd en getest: machines met axiale flux en dubbele rotor,  

synchrone reluctantiemachines, machines met permanente mag- 

neten, hogesnelheidsmachines, en speciale machines zoals elektrisch 

variabele transmissies voor hybride elektrische voertuigen. Nieuwe 

technieken zoals 3D printen dragen bij aan een nog hoger rendement 

en vermogen, zonder het volume of gewicht te verhogen. Om de hoge 

betrouwbaarheid van motoren te bereiken wordt gewerkt aan vijf-

fasige machines, modulaire vermogenselektronica die “single points 

of failure” vermijdt, en aan het verlagen van destructieve elektrische 

piekspanningen op wikkelingen en elektrische stromen in lagers. In 

de Techboost! les zal de klemtoon liggen op motoren met hoog ren- 

dement en vermogensdichtheid, voor elektrische voertuigen.

Frank Schoonacker begon zijn carrière in de Power  

Generation Division van Siemens en was daardoor betrokken bij de 

bouw van de eerste generatie grootschalige combined cycles in België. 

Binnen de toenmalige publieke Belgische elektriciteitsproducent SPE 

– nu Luminus – doorliep hij daarna de verschillende activiteiten van 

het bedrijf. Momenteel heeft hij de leiding van het Departement  

Corporate Affairs.
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DATUM ACTIVITEIT

do 16/02 Techboost! ‘Elektrificatie van voertuigen’

ma 27/02 Algemene Vergadering AIG
iGent | Gent

vr 10/03 Viering VTK 100 jaar

zo 26/03 Alumnidag UGent 

april Bezoek Vlaams Parlement
Brussel

vrij 12/05 Jubilarissenviering

voorjaar World Wide Engineers of Ghent 
Online

juni Jozef Plateau- en Leo Baekelandprijs

juni Bezoek ‘Verborgen hoeken van de Sint-Baafskathedraal’

juli Ludieke intro Gentse Feesten
Gent

september After Summer Drink

september Bezoek Verkeerscentrum
Antwerpen

september Engineer of the Year 

najaar Bezoek sleeptankinfrastructuur
Campus Oostende

di 17/10 Plateau Speelt...

oktober 
Update@Campus

najaar Voordracht Jacob Bossaer (BOSAQ)

najaar
World Wide Engineers of Ghent 
Online

vrij 24/11
Reünie 

Opgelet! Check geregeld de website voor up-to-date info over de 
activiteiten: aig.ugent.be

AIG KALENDER 2023

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
AIG 

Vermits op de Bijzondere Algemene Vergadering van 
15/11/2022 het quorum niet bereikt werd om geldig te 
stemmen over de aanpassing van de statuten, zullen deze nu 
opnieuw voorgelegd worden ter goedkeuring. De leden kun-
nen de voorgestelde statuten op voorhand consulteren via onze 
website. Het betreft vooral de overgang van een beroepsver-
eniging naar een vzw.

Na de Algemene Vergadering zal prof. Koen De Bosschere 
een voordracht geven over de bouwplannen en de mobiliteits-
oplossingen op deze campus.

Aansluitend volgt dan nog een receptie.

AGENDA
  1. Opening van de zitting  
  2. Verslag van de raad van bestuur 
  3. Verslag omtrent het resultaat en de balans 2022 en de 
      begroting 2023 
  4. Verslag van de commissarissen 
  5. Goedkeuring rekeningen en begroting 
  6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
      commissarissen 
  7. Aanstelling commissarissen voor nazicht van het 
      boekjaar 2023 
  8. Bepalen prijs lidmaatschap 2024 
  9. Aankondiging prijzen 
10. Statutaire verkiezingen Raad van Bestuur 
11. Statutenwijziging 
12. Varia en rondvraag

DATUM
Maandag 27 februari 2023 om 19u

LOCATIE
Leszaal 1.1 van IGent-gebouw  
Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

27.02
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