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Beste lezer

Na vijf semesters beleid van het
huidige faculteits bestuur, breng ik
graag een overzicht van enkele
evoluties, realisaties en prioriteiten. 

Sinds het academiejaar 2014-2015 is het aantal
bachelorstudenten elk jaar toegenomen, tot 1744
dit academiejaar. Ook het aantal studenten in onze
masteropleidingen groeit in die periode met 30%:
het zijn er vandaag 1904. Het aantal internationale
studenten kent met 406 ingeschreven studenten zelfs
een toename van 75% sedert 2014-2015. Uiteraard
zijn we blij met het succes van de wetenschaps -
opleidingen, maar er is wel een kanttekening. Tijdens
die periode zijn de middelen die de departementen
ontvangen bijna niet toegenomen, wat een enorme
druk legt op alle personeelsleden. Bovendien wordt
in het huidige regeerakkoord nog een bijkomende
besparing van alle Vlaamse universiteiten verwacht.

Vanaf dit academiejaar kunnen afgestudeerde
bachelorstudenten in Leuven de tweejarige educatieve
master in de wetenschappen en technologie volgen.
Daarnaast wordt een eenjarig verkort traject voor
studenten die al een master diploma hebben behaald,
aangeboden op negen campussen, met op
vier campussen ook een of meer vakdidactieken.
41 studenten volgen het eenjarige traject in Leuven
en 44 op een andere campus. Het vorige en huidige
bestuur namen diverse initiatieven om activerend
onderwijs in de eerste bachelorfase gestalte te geven
(OASE bij wiskunde en fysica) en aan te moedigen
(projecten in de andere bacheloropleidingen).
De volgende twee jaren maken we een evaluatie
van die projecten en blijven we activerend onderwijs
aanmoedigen in de tweede en derde fase van de
bachelor. Interdisciplinariteit komt aan bod in
universiteitsbrede en basisopleidingsonderdelen,
maar ook in opleidingsonderdelen rond wetenschaps -
communicatie, duurzaamheid, wetenschap en de
maatschappij, geschiedenis van de wetenschap en in
de minor Business en Innovation. Een eerste student
heeft met succes het honoursprogramma afgewerkt.
Het aantal studenten dat het honoursprogramma
volgt, blijft voorlopig beperkt, maar hun projecten
mogen gezien worden. De toename in het aantal
internationale studenten doet ons plezier, maar we
wensen dat ook onze Leuvense studenten een of twee
semesters aan een buitenlandse universiteit vertoeven.
De mogelijkheden zijn divers: ze kunnen een vakken -
pakket volgen, een bedrijfs- of onderzoeks stage doen,
of onderzoek verrichten in het kader van hun master -
proef. De volgende jaren wordt vooral ingezet op
de uitwerking van vaste pakketten met bachelor -
opleidingsonderdelen per studierichting die aan een
buitenlandse universiteit kunnen worden gevolgd. 

De faculteit blijft inzetten op kwaliteitsbewaking
en kwaliteitszorg. Dat start met de ijkingstoets,
die hopelijk binnenkort verplicht zal zijn voor al onze
nieuwe bachelorstudenten. Ook al is het resultaat
niet bindend, toch krijgen toekomstige studenten zo
een duidelijk beeld van de nodige startcompetenties
en krijgen ze de kans om eventuele tekorten bij te
spijkeren via onze zomercursussen. Vorig jaar werd
de eerste vierjarige cyclus van het kwaliteits -
zorgsysteem ‘COBRA’ voltooid en binnenkort zal
de zelfevaluatie van alle opleidingen publiek worden
gemaakt. Voor een faculteit met een veertigtal
opleidingen vraagt dat een enorme inzet van iedereen,
zeker ook van de stafmedewerkers onderwijs,
de programmadirecteurs en de voorzitters van de
onderwijscommissies. Een derde thema is plagiaat -
preventie. De master- en doctoraatsthesissen, maar ook
kleinere opdrachten, worden via TurnItIn op plagiaat
gescreend. Bachelor- en masterstudenten moeten
zo nodig een cursus informatievaardigheden volgen. 

Het welbevinden van het personeel in de faculteit
en haar departementen is van groot belang. Daarom
steunt de faculteit met plezier allerlei initiatieven in
verband met ecoteams en de inrichting van campus -
tuinen. 

Ten slotte zijn wij trots dat professoren van de
Faculteit Wetenschappen een actieve rol hebben
gespeeld bij de voordracht van twee van de vijf
eredoctoraten die op 3 februari 2020 werden
toegekend. Dr. Mae Jemison is chemisch ingenieur
en arts, en ook de eerste Afro-Amerikaanse vrouw
in de ruimte. Ze zet zich actief in voor STEM en
voor de rechten van vrouwen en minderheden via
ontwikkelingsprojecten. Ze werd voorgesteld door
Frank De Winne  en professoren Conny Aerts,
Karin Hannes en Emilia Motoasca. Daarnaast dienden
professoren Robert Speijer, Nicole van Lipzig,
Katja Biedenkopf en Jos Delbeke de kandidatuur van
Prof. Valérie Masson-Delmotte, een van ‘s werelds
meest invloedrijke klimaatwetenschappers, in.
In 2018 haalde ze ‘Nature’s 10’, de jaarlijkse lijst
van tien mensen die er in de wetenschap toe doen,
opgesteld door het tijdschrift Nature. 

Ik wens jullie veel leesplezier.

Philippe Muchez
decaan Faculteit Wetenschappen

VOORWOORD
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Op onze zoektocht naar duo’s van vader/moeder
en dochter/zoon die allebei een diploma in de
wetenschappen hebben, stoten we regelmatig op
meer uitgebreide familiegroepen. Zo heeft bioloog
Jan Bosselaers ons niet alleen zijn dochter, maar
ook zijn echtgenote en schoonzoon voorgesteld,
allemaal biologen. Als toemaatje maken we kennis
met zijn broer, kunstenaar en amateur-paleontoloog. 

VADER JAN BOSSELAERS

Waarom heb je voor een opleiding biologie gekozen?

Al toen ik zes jaar oud was, zocht ik in de boomgaard achter ons huis naar
vreemde diertjes, toen vooral slakken en vlinders. Tijdens vakanties aan zee
bracht ik al mijn tijd door op de golfbrekers terwijl de rest ging zwemmen.
Het zat er dus aan te komen. Toch heb ik nog getwijfeld tussen biologie en
burgerlijk ingenieur, want ik was vrij goed in wiskunde. Dus volgde ik na
mijn Latijn-Griekse humaniora nog een bijzonder jaar wiskunde. Ik legde
het toelatingsexamen ingenieursopleiding af met onderscheiding,
maar het is toch biologie geworden.
Ik heb er nooit spijt van gehad.

Kan je iets vertellen over je loopbaan?

Na het behalen van mijn
licentiaatsdiploma biologie
(plantkunde) aan de KU Leuven kon
ik beginnen als assistent aan het
toenmalige Limburgs Universitair
Centrum. Ik heb er enkele van de
boeiendste jaren van mijn leven
beleefd. Maar helaas, studeren
was voor mij altijd zo gemakkelijk
geweest dat ik nooit geleerd had
dat er af en toe ook gewerkt moest
worden. Mijn doctoraatswerk over
fotosynthese raakte niet op tijd af.
Ik werkte daarna een jaar in een
natuurbeschermingsproject van de
Stichting Limburgs Landschap,
gevolgd door een interim in
het onderwijs.

Korte tijd later kon ik als onderzoeker aan de slag
bij Janssen Pharmaceutica, in een niche-afdeling
die producten ontwikkelt om vruchten en
materialen zoals hout te beschermen tegen
aantasting door schimmels en bacteriën.
Tijdens mijn werk in de natuurbescherming ben
ik geboeid geraakt door spinnen. Het werd een
levenslange hobby die tot nu toe 25 publicaties
in peer reviewed tijdschriften opleverde. In 2001
verdedigde ik in dat verband aan de KU Leuven
een doctoraatsproefschrift over Afrikaanse
bodemspinnen van het genus Hortipes. Toen ik
in 2017 de leeftijd van 65 jaar bereikte, vond zelfs
de Janssen-directie dat het tijd werd om te gaan
genieten van een welverdiend pensioen.
Sindsdien hou ik me nog wel bezig met PDL
(de alumnivereniging biologie), de studie van
spinnen (nog zoveel werk op de plank dat ik er
onrustig van word) en, in mindere mate, de studie
van Myxomyceten.

Wat vind je van de studiekeuze en loopbaankeuze
van je dochter? 

Dat Katrien biologie ging studeren kwam voor
mij als een verrassing. 

DOOR SISKA WAELKENS

Biodiversiteit binnen
een biologenfamilie

Jan Bosselaers en Monique Luyten



Als kind was Katrien een praktijkmens: of het nu wetenschap of muziek
was, abstracte concepten zoals de ionentheorie of de kwintencirkel vond ze
behoorlijk saai. Ze had wel een grote affectie voor dieren, maar dat leek toen
eerder naar diergeneeskunde te neigen. Zo werden onze poezen dagelijks
grondig geïnspecteerd op teken en andere parasieten. De door mij in de
herfst ingerichte padden stoelen excursies konden haar dan weer slechts
matig boeien. Maar toen Katrien eenmaal besloten had het pad van "pa en
ma" te volgen, ging ze er volledig voor en werkte ze het hele parcours af
zonder brokken. Uiteraard was ik heel trots. Ik herinner me nog hoe we
samen planten gingen zoeken voor haar herbarium en hoe we onder leiding
van mijn broer Mark de geologie van de kalkstreek exploreerden, er vrolijk
op los hakkend met de geologenhamer.

Katrien is zo veelzijdig dat ze eender welke
loopbaan had kunnen aanpakken. Ze had even
goed juwelenontwerpster kunnen worden. 
Maar toen ze na een omzwerving in de medische
wereld koos voor een baan in het onderwijs, vond ik
dat een heel goede keuze. Katrien kan de dingen
helder uitleggen en ze kan mensen overtuigen.
Haar leerlingen zullen veel opsteken van haar lessen. 

Je hebt ook een jeugdboek geschreven - waarom, en
wat is je ervaring daarmee?

Ik heb altijd de neiging gehad om "iets" te schrijven. Wetenschappelijke
teksten schrijven valt mij niet zwaar. Toen mijn drie dochters jong waren,
wilde ik dan ook een leuk verhaal voor hen schrijven. Ik had een hoop
ideeën en ik was zo naïef te denken dat het schrijfproces even vlot zou
verlopen als publiceren in Zootaxa. Niet dus. Het scheppingsproces duurde
maanden en de afgewerkte tekst moest nog grondig worden aangepast
omdat het technisch niet goed genoeg was. Gelukkig was er toen Karel
Verleyen om mij bij de herwerking bij te sturen. 

Als ik me aan de piano zet met een vel notenpapier en een potlood heb ik
na een of twee dagen een stukje afgewerkt. Als ik de marterharen penselen
en de waterverf bovenhaal, staat er na een dag zwoegen wel iets draaglijks
op papier. Maar met een leeg blad onder mijn neus en een pen in mijn hand
duurt het vele kwellende weken voor het resultaat ergens op lijkt. Dat gaan
we dus niet meer doen. Ik zal nooit een groot schrijver worden, maar het
was leuk om het eens te proberen.

MOEDER MONIQUE LUYTEN 

Mijn moeder was een toegewijde huisvrouw met een goede talenkennis,
mijn vader was arts. Zelf begon ik aan de opleiding geneeskunde in 1967.
Na enkele woelige studentenjaren ben ik overgeschakeld naar biologie
omdat ik een grote interesse had in biochemie, een richting die destijds
enkel mogelijk leek binnen de groep plantkunde. 

Mijn licentiaatsthesis heb ik gemaakt in het labo
van professor Carlier. Van nature ben ik dus
geen ‘veldbioloog’ zoals mijn man.

Omdat ik op korte tijd moeder werd van drie
dochters heb ik bewust voor het onderwijs
gekozen en gedurende 31 jaar deeltijds
lesgegeven in de school waar ik zelf mijn
secundair onderwijs volgde. Ik heb steeds veel
plezier beleefd aan mijn beroep als leerkracht.
Vooral de leerstof biologie en chemie van de

derde graad vond ik erg
boeiend, ook als voor -
bereiding van mijn leerlingen
op het ingangsexamen
(tand)arts.

Het is niet vreemd dat een
van onze kinderen dezelfde
richting uitging. Na een
aantal zeer uiteenlopende
interessante jobs is ook
Katrien, mama van vier, na

een overwogen keuze in het onderwijs beland.
Haar man is ook bioloog, maar is als statisticus
een totaal ander pad ingeslagen.

OOM MARK BOSSELAERS

Wat heb je gestudeerd, en hoe is je loopbaan van
daar uit verlopen?

Na mijn klassieke humaniora ben ik in Leuven
begonnen met de studie geologie, maar die heb
ik niet afgewerkt. Daarna heb ik gekozen voor de
Academie voor ‘Schone’ (Beeldende) Kunsten,
waar ik een opleiding tot graficus volgde, eerst
een jaar in Mechelen en vervolgens vier jaar in de
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen.
Daarop aansluitend heb ik nog gedurende drie
jaar een opleiding gevolgd aan het Hoger Instituut
voor de Kunsten, nu gelijkgesteld aan een master -
opleiding. Tegelijk ben ik beginnen les geven in
het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Tijdens mijn
loopbaan als leraar in het DKO ben ik blijven
cursussen volgen, onder andere computer -
grafiek. In tegenstelling tot veel leeftijdgenoten
heb ik vanaf het begin (jaren ’80) altijd veel met
computer gewerkt. u
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“Mijn licentiaatsthesis
heb ik gemaakt in het
labo van professor Carlier.
Van nature ben ik dus
geen ‘veldbioloog’ zoals
mijn man.
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Verder heb ik mij via zelfstudie ook toegelegd
op fotografie. 

Je hebt altijd een band behouden met de geologie,
hoe kwam dat?

Ik ben een tiental jaren als amateur-astronoom
actief geweest, met vooral planeetwaarnemingen,
rakende sterbedekkingen door de maan en
planetoïden, en telescoopbouw. Door de opkomst
van CCD-camera’s raakten visuele waarnemingen
rond 1995 echter stilaan wat achterhaald. 

In 1984 was ik, volledig toevallig, in Berchem
gaan wonen, letterlijk midden in een fossiel
walviskerkhof. Allerlei vondsten op bouwwerven
in de buurt van mijn woning deden mijn oude
liefde voor paleontologie weer opflakkeren.
Omdat ik wetenschappelijk ‘nuttig’ werk wilde
blijven verrichten, heb ik besloten mijn
observaties van de astronomie naar de fossiele
walvisachtigen te verleggen. En omdat er destijds
zo goed als geen informatie beschikbaar was
over fossiele walvissen, ben ik ze dan maar zelf
in detail gaan bestuderen. In het KBIN was er
een mooie collectie aanwezig, de Van Beneden-
collectie: een verzameling fossiele walvisresten,
opgegraven tijdens de bouw van de fortengordel
rond Antwerpen omstreeks 1866. Ergens halfweg
de jaren 1990 heb ik van dr. Annie Dhondt van
het KBIN een mandaat gekregen om die collectie
te bestuderen. 

Vanaf dan heb ik mij toegelegd op
de studie van fossiele vertebraten,
vooral walvisachtigen en zeeschildpad -
achtigen, en later ook van walvispokken.
Vervolgens heb ik ook de charme van de
schelpen en mollusken ontdekt, fossiele en
recente. Sedert ca. 2005 ben ik opnieuw
specifiek bezig met de studie van balein -
walvissen, in samenwerking met Olivier
Lambert (KBIN, paleontologie).

Dat ging wel een stuk verder dan
amateurobservaties? 

Ja, toch wel. Alles bij elkaar ben ik tot
nu (mede-)auteur van 28 publicaties,
waarvan 24 wetenschappelijke en
4 vulgariserende. Intussen heb ik voor mijn
wetenschappelijk werk ook twee prijzen
ontvangen, beiden voorbehouden aan
‘verdienstelijke’ amateur-paleontologen. 

U bent ook kunstenaar, hoe verzoent u dat?

Bij het maken van al die publicaties kwamen mijn kennis van digitale grafiek,
fotografie en mijn tekenopleiding goed van pas. Dat is zeker al een eerste
interactie tussen kunst en wetenschap, waarbij de kunst weliswaar een
dienende rol vervult. Voor een kunstenaar is het overigens een hele
aanpassing, om objectief te leren waarnemen en zuiver illustratief te werken
en dingen naar realiteit weer te geven.

Los daarvan ben ik ook blijven ‘kunst’ maken, de laatste decennia vooral
schilderijen (olieverf op paneel doorgaans) en minder grafiek of artistieke
fotografie. Daarbij werk ik doorgaans in thematische reeksen, meestal los
van de wetenschap. Zo schilderde ik al reeksen over jeugdherinneringen,
koffiekoeken, frieten en frietkoten. Sinds enkele jaren werk ik wel aan een
reeks over vergeten hoekjes in natuurhistorische musea. Mijn recentste
schilderij in die reeks is een zelfportret dat de titel “in goed gezelschap”
draagt (olieverf op doek; ca. 90 x 65 cm) (geflankeerd door Linnaeus,
Septemtriocetus bosselaersi, Darwin en onderaan Fragilicetus velponi).

DOCHTER KATRIEN BOSSELAERS

Hoe is je studiekeuze verlopen? Welke invloed hadden je ouders?

Onze ouders namen ons vaak mee op allerlei natuurwandelingen.
Soms waren dat georganiseerde excursies, maar meestal stippelden ze
zelf vlinderroutes, paddenstoelenwandelingen, heidebezoeken en spinnen -
zoektochten uit. Als kind was ik daar niet altijd mee opgezet. Ik herinner me
dat we op een zondagnamiddag zogezegd een stadsbezoekje zouden
doen en ik mijn vader betrapte terwijl hij stiekem de paddenstoelenmand
in de koffer van onze auto propte.

Nochtans genoot ik telkens als ik samen met mijn zussen op het strand
krabben, zeepieren, kwallen, zeepokken, rugschilden van inktvissen,
wulk-eieren en andere schatten verzamelde. 

Mark Bosselaers, zelfportret "In goed gezelschap"
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Ook ‘beestjes zoeken in de tuin’ was een van onze favoriete bezigheden.
Bovendien hadden we dankzij mijn vader regelmatig bijzondere huisdieren
in ons gezelschap: een boomkikker, een miljoenpoot, een vogelspin,
een schorpioen, wandelende takken … Via mijn moeder maakte ik dan
weer kennis met lesgeven, hoe een biologieklas in het middelbaar er uitziet
en wat ‘grote’ kinderen op school allemaal leren over de natuur. Ik herinner
me nog levendig hoe we af en toe mee naar de school van mama mochten
en ik toen al stiekem besloot om ooit ook ‘biologiejuf’ te worden. 

Op school was ik hoe dan ook al van in het
basisonderwijs veruit het meest gebiologeerd
door het vak … biologie. De (lichte)
indoctrinatie van mijn ouders zal er voor iets
tussen gezeten hebben, maar biologie is ook
gewoon Het Beste Vak. Een superstudent
was ik echter niet. Tijdens mijn middelbare
schooljaren lag mijn focus elders:
vriendinnen, scouts, gitaar, reizen, nog meer
vriendinnen ... Voor enkele vakken sloot ik
mijn zesde middelbaar dan ook af met de
hakken over de sloot, tot ergernis van mijn moeder die alle moeite van de
wereld had gedaan om mij uit te leggen wat een ion was, hoe de schuine
worp in elkaar zat en wat een kruising tussen een gespikkelde hen en een
witte haan opleverde. 

Besluit: “Biologie is voor jou een te zware keuze”. De hele zomervakantie
bleef ik piekeren. Ik twijfelde tussen pedagogie, kunstgeschiedenis of toch
maar biologie. Ik besloot mijn oud-leerkrachten en mijn ouders een poepje
te laten ruiken en hakte vijf dagen voor de start van het academiejaar de
knoop door: ik zou biologe worden!

Wat vind je van de loopbaankeuze van je ouders?

Mijn vader heeft de keuze gemaakt om zijn werk
graag te doen en zich heel erg te specialiseren in
een bepaald aspect van de plantenbescherming,
het uitwerken en aanvragen van patenten voor
de producten die de afdeling op de markt brengt.
Als hij zich ergens op toelegt, wil hij ook graag

de beste zijn en daar is hij
bij Janssen met glans in
geslaagd. Anderzijds was
het voor hem belangrijk
om zich in zijn vrije tijd toe
te kunnen leggen op zijn
passie: de biologie van
spinnen. Hij slaagde er in
om naast zijn voltijdse job
prachtige weten schappelijke
illustraties te maken,
ettelijke wetenschappelijke

artikels en zelfs een doctoraat over spinnen
te schrijven.

Mijn moeder koos voor het onderwijs. Ze was
een goedlachse, zeer geliefde en toegewijde
wetenschapsleerkracht. Ik gebruik nog steeds
toetsvragen en voorbeeldoefeningen uit haar
‘archief’. Ik bewonder haar enorm voor het
combineren van een lesopdracht met het (zeer
succesvol) grootbrengen van haar drie dochters
en het draaiende houden van het gezin. Ik treed

vrij letterlijk in haar voetsporen, zij het
dan met drie zonen (hooligans!) en een
dochter. Mijn bewondering voor wat
mama al die jaren deed is er alleen
maar groter door geworden.

Hoe ziet jouw loopbaan er uit?

Ik ben heel gelukkig met mijn loopbaan
tot nu toe. Na mijn opleiding biologie
volgde ik nog de aggregaatsopleiding
aan de KU Leuven en een post graduaat
tropische geneeskunde aan het
Instituut voor Tropische Geneeskunde
(ITG) in Antwerpen. Ik startte mijn
loopbaan als Junior Scientist in
een bedrijf dat gespecialiseerd is
in suikerbietzaad. Ik woonde zes
maanden in Bordeaux en voerde
er veldwerk uit op de suikerbiet -
plantages. Ik leerde data verwerken
en publiceren en maakte kennis
met de privésector. u

Katrien Bosselaers en Jonas Tundo

“Via mijn moeder maakte ik
dan weer kennis met lesgeven,
hoe een biologieklas in het
middelbaar er uitziet en wat
‘grote’ kinderen op school
allemaal leren over de natuur.”
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Na afloop van het project was ik een jaar
praktijkassistent aan het ITG. Ik proefde opnieuw
van het lesgeven, onderlegde me in verschillende
laboratoriumtechnieken en kreeg de kans om
een maand op missie te gaan in een ziekenhuis
in Ghana om een malariatest te introduceren.
Vervolgens belandde ik op de Faculteit
Geneeskunde als onderwijsondersteuner.
Ik stond in voor de organisatie van een grote
praktijkproef voor de studenten geneeskunde
uit het laatste jaar en legde me toe op de
optimalisatie van een aantal examens en
meerkeuzetoetsen uit de opleiding. Na vijf jaar
voltijds werken in de onderwijssector zonder zelf
les te kunnen geven, besloot ik mijn kans te
wagen in een middelbare school. Ik startte
zes jaar geleden in het Paridaensinstituut
als leerkracht biologie, chemie en fysica. 

Ik ben heel dankbaar voor
de ervaringen die ik opdeed
tijdens vorige jobs, maar
besef tegelijk dat lesgeven
echt mijn droomjob is.
Sinds anderhalf jaar ben
ik ook deeltijds leerlingen -
begeleider op school,
wat het voor mij nog
boeiender maakt. Voorlopig
blijf ik heel graag actief in
het onderwijs. Of ik dat nog veertig jaar zal doen,
weet ik niet. Ik heb tot nu toe altijd mijn hart
gevolgd en zal dat in de toekomst blijven doen. 

Ga je zelf je kinderen aanmoedigen om een opleiding
wetenschappen te volgen? Een dynastie van biologen
opbouwen?

Gezien ook mijn man Jonas bioloog is, zou ons
hart misschien stiekem wel een sprongetje
maken als een van onze kinderen later ook voor
de opleiding biologie kiest. Maar, hoe cliché het
ook klinkt, mijn grootste wens is dat ze iets doen
wat hen echt gelukkig maakt.

SCHOONZOON JONAS TUNDO 

Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in de natuur. Ik was gefascineerd door
de fauna en flora rondom mij, en deed niets liever dan National Geographic
Channel kijken. In die tijd zond de zender bijna enkel natuurdocumentaires uit.

Biologie, aardrijkskunde en wiskunde waren mijn lievelingsvakken op school.
Mijn keuze voor de studie biologie was voor niemand een verrassing. In eerste
instantie had ik de wilde droom om zelf ooit achter de camera te staan en
natuurdocumentaires te draaien.

Na de licentie biologie, behaalde ik mijn aggregaat in de biologie en
een postgraduaat in tropische geneeskunde aan het ITG in Antwerpen.
Zowel tijdens mijn thesis als tijdens het postgraduaat kwam ik in aanraking
met statistiek. Ik voelde de drang om me daar verder in te verdiepen en
volgde een master na master in statistiek aan de UGent. 

Daarna startte ik mijn eerste job in UZ Leuven als data analist in het
Business Intelligence team. Dat was een ideale positie om mijn kennis van

statistiek te combineren met rapportering en het
opbouwen van ervaring met corporate software,
databases en IT infrastructuren. Daar kreeg ik ook
de mogelijkheid om de eerste machine learning
modellen te bouwen om bijvoorbeeld processen
te optimaliseren.

Door de opkomst van data science begon het idee
te groeien om een eigen bedrijf te starten. Na een
doortocht bij Deloitte als data science consultant,
richtte ik samen met een medevennoot Dataroots

op. We bestaan nu drie jaar en zijn uitgegroeid tot een team van bijna
35 experten. We focussen ons op het ontwikkelen van artificial intelligence
oplossingen en zorgen ervoor dat die ook in de processen van bedrijven
geïntegreerd geraken. Daarnaast hebben we recent een tweede bedrijf
opgestart, dploy.ai, een platform dat artificial intelligence modellen
makkelijker beschikbaar maakt voor eindgebruikers. 

Wat ik nu doe, wijkt erg af van mijn initiële opleiding als bioloog.
Dat neemt niet weg dat ik nog steeds gepassioneerd ben door alles
wat met de natuur te maken heeft, een passie die ik met mijn vrouw,
en nu ook met mijn kinderen, deel. t
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“Ik kreeg de mogelijkheid
om de eerste machine
learning modellen te
bouwen om bijvoorbeeld
processen te optimaliseren.
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Geïnspireerd door de Geotuin, vatten enkele
leden van het Departement Chemie het plan op
om voor het nieuwe Leuven Chem&Tech-gebouw
ook een tuin aan te leggen. Samen met het
Quantum-field, het gelijkaardige initiatief vanuit
het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde,
waren er eind 2019 dus al drie tuinen op de
campus Celestijnenlaan 200. De tuinen dragen
bij tot de leefbaarheid van de campus doordat ze
een aangename omgeving om te verpozen,
te vergaderen of te picknicken aanreiken.
Gezien de drukke bouwactiviteiten die nog
meerdere jaren zullen aanhouden, is dat geen
overbodige luxe.

In de nieuwe tuin heeft ook een beeld van
D. Mendelejev, de geestelijke vader van het alom
gekende periodiek systeem van de chemische
elementen, een plaats gekregen. Bijgevolg werd
hij dan ook gedoopt tot Mendelejev-tuin.
Door zijn grote bekendheid bij het grote publiek
en doordat zijn periodiek systeem in 2019 zijn
150ste verjaardag viert, lag de keuze voor een
beeld van Mendelejev voor de hand.

Mendelejev verwijst uiteraard naar het chemisch
onderzoek in Leuven Chem&Tech, maar de tuin
zal ook met het onderwijs verweven worden. 

Opening Mendelejev-tuin 

Zo staan er in de tuin diverse medicinale en verfplanten waarnaar wordt
verwezen in het mastervak Advanced NMR Spectroscopy via de spectrale
gegevens van de desbetreffende inhoudsstoffen. In de tuin is er ook een
afgebakende zone voorzien voor eetbare planten.

Het borstbeeld van Mendelejev is van de hand van Fred Bellefroid, een
kunstenaar met een bevoorrechte relatie met KU Leuven. Hij studeerde niet
alleen aan onze universiteit, hij maakte eerder ook de beelden van Georges
Lemaître en Herman Vanden Berghe voor KU Leuven en de iconische
Kotmadam op de Oude Markt.

De initiatiefnemers hopen dat de tuin op zijn eigen manier een bescheiden
bijdrage mag leveren aan de belangrijkste uitdaging waar de mensheid

vandaag voor staat: de uitbouw
van een duurzame samenleving.
Respect voor natuur en
biodiversiteit, een toekomstgerichte
landbouw, verantwoord omgaan
met schaarse en voor duurzame
technologieën onontbeerlijke
chemische elementen: het zijn
allemaal aspecten waarover men
zich kan laten inspireren in de
nieuwe Mendelejev-tuin.

De Mendelejev-tuin werd mede
mogelijk gemaakt door de morele
en financiële steun van de Groep
W&T, de Faculteit Wetenschappen,
de alumnivereniging Chemici
Leuven, het Departement Chemie
en de Technische Diensten. t

DOOR MARIO SMET



Machine Learning Meets
Theoretical Physics

Nikolay Bobev’s most recent publication is a bit
“different”. It is a collaboration with fellow theoretical
physicist Krzysztof Pilch from the University of
Southern California and Thomas Fischbacher from
Google Research. What does theoretical physics
have to do with computer sciences and machine
learning? We went and asked, and got a glimpse
of what it takes to understand the universe.

Machine learning (ML) is something we associate with fitting a model to a dataset.
What gave you the idea to use ML in your research in theoretical physics?

The initiative came from Thomas Fischbacher, a physicist who did a PhD
in theoretical physics and continued for several years in different research
positions. Then he pursued other interests and started to work for Google,
in one of their research offices. Amongst other things Google is interested
in developing machine learning tools, specifically to develop an interface,
so they become accessible for any user, not only for computer scientists.
Machine learning can become a tool that, like many others, can be used
without a deep understanding of its inner workings.

The tool people at Google are developing is TensorFlow. The company
encourages their collaborators to try and use this tool in different fields.
Thomas went back to his former background as a researcher in theoretical
physics and started to apply the tool to abstract questions in theoretical
physics. With it he found new solutions for long standing problems. 

Machine learning, while powerful, is a bit like a black box. It provides a
collection of answers without much insight into where they came from.
This is where being a physicist came in. Theoretical physics is not only
about solving equations, it is about explaining and uncovering the structure
behind them. Thomas understood that having the solutions was not enough
so he went looking for like-minded researchers in order to better understand
the significance of what he found. This is where Krzysztof Pilch from USC in
Los Angeles and I got involved.

Can you explain what kind of equations we are talking about? And why do we
need ML to solve them? I’m afraid you will have to start with a lesson in
theoretical physics …

Physics is about finding patterns, finding a tractable model that allows us
to understand complex phenomena. Theoretical physics is a very ambitious
enterprise with the ultimate goal of understanding all forms of matter and
their interactions. 

One of the main goals is to create a framework
to describe the four fundamental forces observed
in nature: the strong and weak nuclear forces,
electromagnetism and gravity. 

While the latter two are long range forces,
the nuclear forces are not. To see those you have
to probe deep into the structure of matter with
particle accelerators or study the atomic nuclei.
Unifying the weak and strong nuclear forces and
electromagnetism into one framework was one of
the great successes of twentieth century physics.
These forces are described by similar mathematical
tools in the unifying framework of Quantum Field
Theory (QFT). 

However, gravity appears to be the weird one out.
People have tried to apply the QFT framework
to gravity in various creative ways, but so far this
has not led to much success. In QFT, the starting
point is that everything can be described as
interactions between particles, with known
properties. Every particle is characterized by its
mass and its spin. The mass can have any value
(including zero), it is a continuous parameter.
Spin has to do with rotation, and it is quantized:
all of the elementary particles observed in nature
have spin zero, one half, or one. For example the
recently observed Higgs boson has spin zero.
Once you know the properties of the particles and
the rules for their interactions, you can make a
model and try to fit it to experimental data. But for
describing gravity this doesn’t seem to work. 

So we need a different theory to explain gravity?
It is not defined by particles?

Trying to explain gravity in terms of particles
hasn’t led to a working theory. Theoretically you
can introduce a particle with spin two, called the
graviton. However, when you try to do calculations
with the spin two particle in the quantum regime,
things explode in your face. You get infinity as a
solution, which means you’re missing a piece of
the puzzle. In physics everything should be finite.
Infinity as a solution means your equations
are wrong.

BY SISKA WAELKENS AND BARBARA DE GREEF 

WETENSCHAP EN ONDERZOEK
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You can understand that by thinking about
Maxwell’s equations and how they apply to
computing the electric field in the vicinity of an
electron as a function of distance. As long as
the distance isn’t zero, there is a finite solution.
However, right on the electron itself, the Maxwell
equation gives an infinite value for the electric
field. This means the equation is wrong at very
small distances. The resolution of this problem is
offered by the QFT for electromagnetism known
as Quantum Electrodynamics (QED). 

So for gravity we don’t have workable equations? 

The problem is that it seems that we cannot
combine quantum theory and gravity. The curious
mind wonders why this is the case. Models that
use particles (or points) as the basic entity and
the framework of QFT appear not to work.
However, if the assumption of particles is
removed and you work with strings as the
underlying quantum object, then you can get
a theory of quantum gravity. These strings are
not one point, they can be either loops or they
can have two ends. This approach generates
consistent models with finite solutions, but they
come at a price: mathematically, the framework
is extremely complicated. 

In the eighties it was shown that you can
construct five different string-based models that
give consistent equations with finite solutions.
The theoretical physics community was very
optimistic that these models would have immediate
implications for particle physics. People thought
we just had to figure out which one of these
five models was the one that would explain the
fundamental particles and forces and then we
would have a unified understanding of everything

in the observable universe. Things have not quite worked out that
way and nature still likes to hold its secrets. With the benefit of
hindsight we can say that string theory is a consistent framework,
that has the potential to unify the fundamental forces but under -
standing the mathematics of the theory and its implications for
experiment appears to be very complicated. 

Why is that?

A string is enormously more complicated than a particle. Actually,
it was understood in the mid 90’s that it is very important to take

into account what happens at the end points of each string. These end
points can be attached to a wall, which can have its own dynamics and
fluctuations. Thus string theory is actually not only a theory of strings
but also of these higher-dimensional dynamical objects called D-branes.
In addition, it was understood that one natural way - but not the only one -
to make string theory consistent mathematically is to have the strings
propagate in ten dimensions of space-time. 

We often hear physicists say that, when looking for answers, they find more
questions, and they seem to like that.

Personally, I would rather have the answers and go home! One of the
answers provided by the developments in string theory and D-branes is a
new type of unifying principle.

As Einstein understood, space and time are no separate entities. They appear
to be independent only if you move slowly. If you start moving with velocities
close to the speed of light, things get weird and the description that emerges
is that of a four-dimensional space-time. In the 1950s and 1960s Quantum
Field Theory (QFT) was developed, and this helped us understand that
physics change as we change the energy scale at which we observe it.
The smaller the energy, the bigger the distance. When you go to higher
energies it is like zooming in with a microscope. If you look at short distances,
like with the Maxwell equation, you have to change the equations in a precise
way. Thus one can think of energy as another “extra dimension” similar to
time in Einstein’s relativity theory. In that case it is tempting to postulate
that there is some theory like Einstein’s relativity which unifies space,
time and energy into one framework. Indeed, this appears to be true
and is called the holographic correspondence. 

We should be thinking of quantum field theory (with three dimensions of space
and one of time) as equivalent to gravitational theory (with five dimensions
of space, time and energy). The name “holographic” is used because of
this extra fifth dimension. But how is it possible to make calculations in this
higher dimension universe? Again, we face the problem that for a theory
with gravity in it problems with infinities will occur. Yet again, string theory
comes to the rescue by providing a natural realization of the holographic
correspondence in a framework where quantum gravity leads to finite
physical observables. u

11

“In physics everything should be finite.
Infinity as a solution means your equations
are wrong.”



The best understood example of this holographic
correspondence is in the so called AdS (anti-de-
Sitter) space, a setup that makes the calculations
more manageable, yet still complex. The name
refers to the Dutch astronomer and physicist
de Sitter, and the “anti” does not mean it goes
against his work, but rather that the curvature
of this space is negative, i.e. a minus sign is
involved. AdS looks like a tube getting ever
bigger, with every intersection representing a
space in one dimension less. This correspondence
makes it easier to make calculations in QFT and
provides fundamental insights in unifying space,
time and energy.

But you are still not working with strings here …

Using the full string theory into this framework is a
daunting task. A useful approximation to consider
is when the strings are almost points, which does
allow to find solutions, albeit in a highly nontrivial
manner. In one concrete model of four-dimensional
AdS space one works with a theory that has
seventy Higgs-like scalar fields. To make a long
story short, in order to find these AdS solutions
you have to take a very specific function of these
seventy variables and find its extremal values.
These points of minimal energy represent the
“vacua”, or the analog of empty space in this
theory. It’s a treasure hunt, and what you have
is a 70-D treasure chart that is pretty difficult
to understand. It is a big function to evaluate,
and in the 1980s the scientific community found,
with some effort, eight minima that led to these
AdS spaces. 

And this is where machine learning has proven
extremely helpful. We fed this huge function to
the computer and asked it to look for its minima.
The machine found around 200 such AdS
spaces, including the ones already known and
a large number of unstable minima that do not
represent a minimal energy configuration of
interest for us. 

However the machine learning algorithm also
found a very interesting new and stable minimum
in the sea of numerical values it calculated.
In some sense the treasure was located by the
machine learning algorithm, but we still had to
understand how to get there. 

Why do you want to find minima in this function?

The relevant minima we want are “empty space”
points. Any physical phenomenon would be caused
by excitation of this minimal energy point. 

We got excited about this new stable minimal energy configuration since
it represents a new empty space solution of string theory, it is consistent
and everything you calculate starting from there will have finite physical
observables. This AdS solution is in four dimensions, meaning that by
the holographic correspondence there is a corresponding QFT in three
dimensions which at this point appears to be mysterious. So we got one
step closer to finding some of the answers to the questions posed to us
by the holographic correspondence in string theory.

It sounds like reverse mathematics: finding the solution first and looking for the
equations afterwards. 

I was trained in theoretical physics, and our golden standard is elegant
mathematics and beautiful equations. Machine learning is not quite that.
It appears to be a somewhat ugly, yet powerful procedure. It’s a bit like
chess computers: their methods may not always be the most elegant or
anticipated by the grandmasters but they do win games. This machine
learning approach takes me somewhat out of my comfort zone but I can
see its potential for finding interesting answers. Machine learning has been
used in other branches of physics, like condensed matter physics, recently,
where it has given good results in finding patterns in those rather messy
systems.. Now, we have shown that using it to find AdS vacua in string
theory is fruitful as well. 

I think it’s remarkable that Google is involved in this type of research,
because it doesn’t seem to give them any direct advantage. Our
collaborator at Google spends a lot of his time on this type of abstract
questions. Whereas it is my job to do research in theoretical physics, that is
not the case for him at all. Perhaps the main driving force for Google is to
stimulate the use of their ML tool TensorFlow in academic research. 

Theoretical physics deals with very abstract concepts. How close do you feel your
research is to philosophy?

Personally I don’t want it to be very close. For me, it’s much more
intellectually appealing to be close to mathematics than to philosophy.
Philosophy is a bit too fluffy for me. I consider my work as a game. I don’t
see what I do as solving the secrets of the world around us. What I do is
discovering and solving equations. Of course you wonder where it is going
and what good it is to anyone. I keep an open mind at all times, but my job
is not to look for opportunities for applications. 

However, I am convinced that good mathematics always has a use
somewhere. Mathematics is a brilliant tool, the fact that equations can
describe things happening in nature is quite appealing. After discovering
new mathematical tools, you may have a vague idea of why and where they
could be used, but then they frequently pop up in places and ways you
could never have imagined.

It appears to be similar with machine learning. People developing ML
probably had no idea it was going to be used to suggest the next song you
may want to listen to on YouTube, let alone for abstract theoretical physics
research. That tools evolve and have a life of their own fascinates me. 

And so we do end on a philosophical note … t

Nikolay Bobev, Thomas Fischbacher & Krzysztof Pilch; Properties of the new N = 1 AdS4

vacuum of maximal supergravity; Journal of High Energy Physics volume 2020, Article

number: 99 (2020); https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP01%282020%29099

MACHINE LEARNING MEETS THEORETICAL PHYSICS
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Many important and original discoveries in science
and technology are the result of playful and creative
research. On 29 November 2019 the members of
fABAB of the Faculty of Science had the pleasure
of hosting SciCon 2019, an event dedicated to
interdisciplinarity in Science, Technology, Engineering,
and Mathematics (STEM), at the University Hall of
KU Leuven.

After the opening speech of the dean, Prof. Philippe Muchez, the plenary
lecture of Prof. Bas Haring provided an interesting perspective on the
particular topic of creative research with his talk A Plea for Playful Science.
In the Netherlands Prof. Haring is a prominent public figure who, as a faculty
member at Leiden University, promotes interactive science communication.
During the symposium, Prof. Haring provided an inspiring lecture to the
young career researches in science and technology in which he showcased
how new concepts and impactful cross-disciplinary discoveries can be
unveiled by undertaking so-called playful approaches. In that regard,
playfulness – which at first sight may appear as a discourse to the common
thinking – may ultimately provide key insights and an in-depth under -
standing that helps to overcome research challenges in an original
and creative manner.

The Faculty of Science, the Arenberg Doctoral School and several domestic
and international companies supported the event, which attracted over
seventy participants. SciCon 2019 provided a platform to over thirty
quality poster contributions in different fields of science and technology. 

SciCon 2019
Furthermore, it hosted six selected oral
contributions revealing an insightful journey in
STEM research at KU Leuven which transitioned
from applied mathematics, astronomy and
geoscience to cluster chemistry, life science,
and pharmacological engineering. Following an
amicable peer-evaluation, the organizers awarded
Drs. Giacomo Romolini (doctoral candidate,
Department of Chemistry) the prize for the best
poster and Dr. Jonas Deré (Postdoc, Mathematics
- KULAK) the prize for the best talk. 

fABAP would like to thank all participants and
supporters and hopes to organize similar events
in the future. t

Award winner Giacomo Romolini

Award winner Jonas Deré
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CHRISTMAS LECTURE

Op zaterdag 14 december woonden meer dan 400 alumni,
personeelsleden en studenten de jaarlijkse Christmas Lecture van
de Faculteit Wetenschappen bij. Decaan Philippe Muchez en Steven
Dessein, voorzitter van alumnivereniging Science@Leuven blikten terug
op het afgelopen jaar en wierpen hun licht op wat de toekomst nog zou
brengen. Tijdens de lezing zelf nam dr. Pieter Thyssen, doctor in de chemie
en doctorandus in de filosofie van de fysica aan KU Leuven, het publiek
150 jaar terug mee in de tijd naar het ontstaan van het periodiek systeem der
elementen en meer concreet naar de problemen waarmee Dmitrii Ivanovich
Mendelejev te kampen kreeg bij het samenstellen van zijn beroemde tabel.
Met Mendelejevs nachtmerrie nam dr. Thyssen het publiek mee in een
zoektocht naar een oplossing voor een van de grootste bedreigingen voor
de tabel: de plaatsing van de zeldzame aarden. Na heel wat mogelijke
oplossingen gaande van de asteroïden-hypothese van Bohuslav Brauner
tot de theorieën van Sir William Crookes kwam dr. Thyssen uiteindelijk tot
een bijzondere vorm van de tabel als mogelijke oplossing voor dit 150 jaar
oude probleem. t

DOOR BARBARA DE GREEF

Christmas Lecture 2019

dr. Pieter Thyssen

beursstudent Nura Kawa
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Steven Dessein, voorzitter Science@Leuven 

Promotor prof. Luc Van Meervelt 

Steven Dessein, André De Vlieger, Leen Dumolin, Guritno Safitri Muchitawati, Nura Kawa, Alice Suarez Kahan, Guido Groeseneken, Philippe Muchez en Gert Verstraeten



Najaarsactiviteit BVLG:
Bedrijfsbezoek CBR Lixhe

Op 22 november bracht BVLG met een 15-tal
geïnteresseerden een bezoek aan de cement -
fabriek en groeve in Lixhe (Visé). Het is een van
de weinige plekken waar op dezelfde site zowel
nog de basisproducten worden ontgonnen uit de
groeve (krijt/mergel) als het eindproduct cement
via het klinkerstadium wordt geproduceerd. De site
zelf heeft een capaciteit van 2,7 megaton per jaar
uit de groeve en 1,5 MT/j cementproductie.
Op de bedrijfssite kregen we een toelichting over
het productieproces om vanuit de grondstoffen
tot de verschillende cementsoorten te komen.

Op de site is er ook een pilootopstelling i.k.v.
het LEILAC (Low Emissions Intensity Lime and
Cement)-project aanwezig waarbij zuiver CO2

wordt afgescheiden gedurende het calcinatie-
proces. De doelstelling daarvan is om aan te
tonen dat de CO2-emissies van deze sector
drastisch kunnen worden gereduceerd en dat
de bedrijven tegelijkertijd nog competitief kunnen
blijven. Momenteel zou dit CO2 kunnen worden
hergebruikt in het proces als additief bij de
gebruikte toeslagstoffen. Op langere termijn is
het evenwel tevens mogelijk om CO2 terug in
de ondergrond te injecteren of als grondstof
te gebruiken voor overige industrieën.

Na een bezoek aan deze pilootopstelling ging het verder naar het
overzichtspunt van de uitgebate groeve. Na het afgraven van het krijt en
de mergels wordt de ontgonnen ruimte terug aangevuld met de eerder
weggenomen deklagen. Zodoende wordt als nabestemming terug
landbouwgrond gecreëerd, hetzij dan wel ca. 20 m lager dan
het oorspronkelijke maaiveld. Via verschillende ‘crushers’ wordt het
vermalen krijt & mergels naar de fabriek getransporteerd voor verdere
verwerking. Voorlopig zijn er nog voor ca. 20 jaar reserves, waarna er
eventueel langs Vlaamse kant van de taalgrens kan gekeken worden
naar verdere uitbreiding. t

DOOR JEROEN NOVEMBER

KRINGNIEUWS
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SAVE THE DATE 

Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert BVLG een geologische
stadswandeling door Gent, gegidst door Michiel Dusar. 

De jaarlijkse BVLG-excursie en AV vindt plaats op zaterdag 20 juni
2020 en brengt ons naar de mooiste ontsluitingen in de Ardennen.
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For thousands of years we have
looked up at the night sky and
gazed at the stars searching for
answers to some of our deeper
existential questions, pondering
over who we are and how we
came to be here in this world.
In doing so, astronomers have
indeed obtained some answers
over the years. In fact, the most
recent Nobel Prize in Physics
was awarded last December
for “contributions to our under -
standing of the evolution of the
universe and Earth’s place in the
cosmos” through observations
of the night sky. 

The prize was actually awarded in two parts for
distinct discoveries: half of it was awarded to
James Peebles for his work on understanding
how we came into existence through the Big
Bang and the other half was shared by Michel
Mayor and Didier Queloz for the discovery of
the first exoplanet outside our Solar System
putting our place in the universe into perspective. 

* © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud

IN BEELD

2019 Nobel Prize
in Physics 

EVOLUTION OF THE UNIVERSE

James Peebles is a Canadian-American astrophysicist who is currently
the Albert Einstein Professor Emeritus of Science at Princeton University.
However, the story of his half of the 2019 Nobel Prize in Physics begins
a bit closer to home with Georges Lemaître, a Belgian priest and astronomer
who proposed here at KU Leuven in 1927-1933 a theory of the expanding
universe and its origin from a single particle, which we now know as 
the “Big Bang theory”. His predictions on the expansion of the universe, 
which explained why we observe all other galaxies to be moving away 
from us, was soon afterwards confirmed by the American astronomer 
Edwin Hubble giving rise to what is now known as the Hubble-Lemaître law. 

In addition, confirmation of Lemaître’s theory about the origin of the universe
came later on, a year before his death, with the discovery of the Cosmic
Microwave Background (CMB) radiation in 1964. This radiation, which as
the name would suggest is indeed similar to the one produced by the
microwave ovens found in most kitchens today, is special because it is
a remnant from a time near the beginning of the universe when it was very
hot and very dense. In fact, this radiation which can be observed coming
from everywhere in the void between stars is a snapshot of when the first
structures began to form and from it the age of the universe can be
estimated to be around 14 billion years. 

Before the background radiation was even discovered, James Peebles was
already working on predicting the nature of the beginning of the universe
based on whether or not this radiation existed. Once the CMB was
discovered he continued to make predictions about the evolution of the
universe based on the observations. Small variations in the density of the
early universe caused a non-homogeneous scattering of the radiation
resulting in some inhomogeneity of the CMB. 
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Although thousands of planets have now been
detected orbiting different stars within our galaxy,
from velocity measurements, we can only
indirectly detect the existence of large planets,
like Jupiter, because of the gravitational effect
they have on the star they orbit. These large
planets have a strong enough gravitational pull on
the star to cause it to revolve around the center
of mass of the star-planet system. This means
that the star will periodically be moving towards
and away from us in its orbit. We can observe
this motion but it is difficult to detect, and
becomes increasingly difficult the smaller the
mass of the exoplanet with respect to the mass
of its host star, as less massive planets will have
a weaker gravitational pull on their star.
Alternatively, exoplanets can also be detected
by observing the dimming of the star they orbit
when they pass in front of it, blocking some of
the light from reaching us, but again this is more
detectable with larger planets. Most of the
exoplanets have been discovered with this transit
detection method. This resulted in the conclusion
that each star in our Milky Way has on average
one planet. Some stars have none and others
have several. This leads to the amazing
conclusion that there are billions of exoplanets
in the Milky Way. u

These early density differences are crucial in determining the formation of
structure in the universe, such as the appearance of galaxies. However,
the observed CMB is more homogeneous than expected based on the
distribution of galaxies that we can observe. This then led James Peebles
to suggest that the matter that we are all made of composes only 5 % of
the universe and that the remaining 95 % consists of dark matter and dark
energy, termed as such because we cannot directly observe them and
therefore do not know what they are. The presence of these yet unknown
forms of matter and energy would therefore explain the high homogeneity
of the CMB. Hence, by studying the CMB James Peebles gained insight
about how the universe begun and what it is made of. 

EARTH’S PLACE IN THE COSMOS

Michel Mayor is a Swiss astrophysicist and Professor Emeritus at the
University of Geneva. In 2001 he was awarded an Honorary Doctorate by
KU Leuven for the same work for which he received the Nobel Prize last
year. Didier Queloz is a Swiss astronomer who is currently a professor at the
University of Geneva as well as at the University of Cambridge and obtained
his PhD in 1995 from his work with Michel Mayor on the discovery of the
first exoplanet orbiting a sun-like star. 

Finding evidence for a planet orbiting a different star from our Sun is no easy
task. Unlike the giant balls of flaming gas that we call stars and which shine
brightly against the black and empty backdrop of space making up our
night sky, planets outside our solar system do not emit enough light for us
to be able to see them with the naked eye or even with some of our most
sophisticated telescopes. Hence, it wasn’t until 1995 that Michel Mayor and
Didier Queloz were able to announce the discovery of the first exoplanet,
named 51 Pegasi b, after observing it from velocity measurements of the
host star performed at the Haute-Provence Observatory in southern France.
This discovery revolutionized the field and now, 25 years later, more than
4,000 planets have been discovered in the Milky Way. 
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Representation of the evolution of the universe since the Big Bang based on observations made with
WMAP, a spacecraft launched by NASA that measured the CMB between 2001 and 2010. © NASA.

The Orion Nebula located 1,350 light-years away from Earth.
In January 2018, astronomers discovered 3 giant exoplanets
among other substellar objects in The Orion Nebula using NASA’s
Hubble Space Telescope. © Bryan Goff on Unsplash. 



CAMPUSPRAAT

Even though these Nobel Prize winning
discoveries have helped us to gain a greater
understanding of our universe they still leave us
with many unanswered questions. If matter as we
know it only composes 5 % of our universe, what
is most of the universe actually made of? Are we
alone in the universe or is there life out there in
one of the many possible exoplanets in our
galaxy and beyond? 

Maybe one of the next Nobel Prizes in Physics
will go to researchers working on answering
these very questions, bringing us closer to
understanding our place in the universe.
One thing is certain though, as long as we
continue to look up at the night sky we will
never cease to marvel at the mysteries hidden
by those shimmering lights and the space
between them. t

De faculteiten Wetenschappen van de Université
du Burundi, KU Leuven en Universiteit Antwerpen
zijn al vele jaren partners. Collega Walter Van
Assche was in december nog in Burundi voor
een intensieve cursus. Tijdens dat bezoek mocht
hij een belangrijk lot laboratoriummateriaal,
afkomstig van de Universiteit Antwerpen
en een uitgebreid pakket boeken van de
KU Leuven overhandigen. De bibliotheek van
de Burundese zusterfaculteit kreeg 19 boeken
voor het Departement Biologie, 30 voor
Aardwetenschappen, 26 voor Chemie,
43 voor Wiskunde en 72 voor Natuurkunde. t
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Schematic representation of the method used by Michel Mayor and Didier Queloz to find the first
exoplanet. © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences.

Boeken voor Burundi
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In april 2018 werd het Filipijnse eiland Boracay
overladen met wereldwijde persaandacht.
De populaire bestemming had al jarenlang

te kampen met vervuiling en waterverontreiniging.
Op bevel van President Duterte sloot Boracay voor

zes maanden voor toerisme om een grote
opruimactie te beginnen. 

“Boracay is een beerput.” Met die woorden besloot Filipijns president
Duterte dat het welletjes geweest was. ’s Lands meest populaire bestemming
mocht dan wel flink wat inkomsten genereren, Boracay was volgens Duterte
te vuil om er nog een toerist heen te sturen. In 2017 vonden meer dan
2 miljoen toeristen hun weg naar het piepkleine eilandje met een oppervlakte
van iets meer dan 10 km2. Met het idee in het achterhoofd dat toerisme
mogelijk een inkomen genereert, verhuisden doorheen de jaren ook heel
wat Filipijnse burgers naar Boracay. Dat deed de druk op het eiland al gauw
enorm toenemen. 

De Boracay Clean-Up
Boracay lijkt in weinig opzichten nog de plek
zoals je ze op foto’s uit de jaren ‘80 terugvindt.
Met enkel rieten huisjes zonder elektriciteit,
een binnenland vol wuivende palmen en lege,
witte stranden was Boracay een onbekende parel
in het midden van de archipel. Toch werd het
eiland sinds de jaren ‘90 het middelpunt van
toeristische ontwikkeling en veranderde het in
een razend tempo van uitzicht. Al gauw kreeg
het eiland te maken met overbevolking en
een verslechterde kwaliteit van de natuurlijke
omgeving. Een bewijs daarvan werd al geleverd
in 1997 toen Boracay te lijden had onder zwaar
vervuild zeewater. Volgens de Filipijnse overheid
stootte het eiland na jaren van ongebreidelde
ontwikkeling finaal op haar grenzen. Van 26 april
tot 26 oktober 2018 mocht geen toerist nog voet
zetten op het eiland. Dat halve jaar moest dienen
om een grote opruimactie waarbij rioleringen
werden vernieuwd, stranden werden opgeruimd
en illegale constructies werden neergehaald,
op getouw te zetten. u
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Vervuilde wetlands gespot tijdens de inspectietoer met de lokale ambtenaren.

DOOR MARJAN NAUWELAERT
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Een volledige sluiting van een bestemming voor
toerisme is geen alledaags nieuwtje in de krant.
De beslissing riep dan ook onmiddellijk heel wat
vragen op. Waarom sloot het eiland zo snel en
wat vonden de bewoners, ondernemers en
toeristen daarvan? Is er verbetering merkbaar
na de sluiting en is Boracay in staat om op lange
termijn verdere vervuiling te vermijden? Meteen
na de sluiting van het eiland kreeg ik de kans om
op enkele weken tijd interviews af te nemen bij
de federale en lokale overheden, ondernemers
en milieuorganisaties die de sluiting van dichtbij
meemaakten. Ook meer dan 270 bewoners en
bezoekers werden gevraagd naar hun bevindingen.
Zo’n groot aantal meningen verzamelen op korte
tijd vroeg om een creatieve aanpak. Gelukkig kon
ik rekenen op de grenzeloze gastvrijheid van de
lokale bevolking op Boracay. Zo kreeg ik steun
van de Barangay Captain, een van de burge -
meesters van de plaatselijke dorpen én op
een aantal leerkrachten van de plaatselijke
middelbare school. 

Ook zij beantwoordden al mijn vragen in ruil voor een les Nederlands aan
een klas van 50 tieners. Die geweldige ervaring zal ik niet snel vergeten. 

DE SLUITING EN DE CLEAN-UP

De gesprekken en bevragingen leverden een berg aan informatie op.
Hoewel bewoners aangaven al langer te kampen met een teveel aan afval,
luchtvervuiling en waterverontreiniging, bleek het proces in een stroom -
versnelling te zijn gekomen nadat eind 2017 beelden van vervuilde stranden
en chronisch overstroomde straten verspreid werden via sociale media.
Uit tal van interviews met overheden en ondernemers bleek dat de sluiting
en de opruimactie daarop in sneltempo gepland werden.

In totaal werden meer dan 600 illegale structuren helemaal of gedeeltelijk
neergehaald wat leidde tot een vreemd uitzicht met half afgebroken
restaurants, hotels en huizen langs de Main Road, de enige weg die dwars
door het eiland gaat. Samen met de aanleg van de riolering waren dat
de belangrijkste taken die door de federale overheid werden uitgevoerd.
Toch zijn de meningen over het succes van de opruimactie verdeeld.
Zo zou het aandeel infrastructuren dat nu verplicht werd zich aan te sluiten
op de riolering niet opwegen tegen het enorme aantal woningen zonder
aansluiting. Het overgrote deel van het afvalwater komt bij gevolg nog

steeds ongezuiverd terecht in zee.

Heel wat aandacht ging naar het opschonen van de stranden
aan weerszijden van Boracay. Zowel bewoners als bezoekers
gaven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de parelwitte
stranden. De echte uitdagingen blijken zich echter aan de
binnenzijde van het eiland te bevinden. Een meerderheid
van de bezoekers zei last te ondervinden van verkeers -
opstoppingen en luchtvervuiling. Een inspectieronde met de
lokale overheid maakte bovendien duidelijk dat Boracay vooral
kampt met zeer vervuilde wetlands en illegale woningen.

DE TOEKOMST VAN BORACAY

De federale overheidsdiensten nemen twee jaar de tijd om hun
opruimactie af te ronden. Tegen april 2020 wordt de controle
over Boracay teruggegeven aan het lokale bestuur. 

De Main Road tijdens de sluiting. (© Bong Arban)

De aanleg van riolering op Bulabog Beach. (© Bong Arban)

Uitzicht op de Main Road na heropening.



Uit de diverse interviews bleek dat vanaf dan de duurzame ontwikkeling van
het eiland eerder onzeker is. Hoewel de federale overheid liet weten dat er
een plan is voor de toeristische ontwikkeling van Boracay, heeft geen enkele
andere partij daarvan al bewijs gezien. Toch uitten de lokale bewoners en
ondernemers specifiek de nood aan een duurzame lange termijnplanning
en een orgaan dat hierin de coördinatie opneemt en de draagkracht van
de bestemming respecteert. Bovendien werd vermeld dat ook de bezoekers
momenteel onvoldoende zorg lijken te dragen voor hun vakantie bestemming
en dat er nood is aan een doordachte keuze voor bepaalde segmenten
onder de bezoekers. Dat vond ook de federale overheidsdienst voor
toerisme: “Het maakt de toeristen niet uit of het eiland verwoest wordt.
Dan kiezen ze gewoon een ander uit”. 

De problematiek van Boracay is een complex geheel dat onmogelijk op
zes maanden opgelost kan worden. Is de situatie op het eiland verbeterd?
Volgens heel wat ondervraagden is er wel degelijk een stap in de goede
richting gezet. De acties die de federale diensten ondernamen, hebben
volgens hen duidelijk bijgedragen tot een schonere leefomgeving.
Niettemin dreigen het tekort aan mankracht en kennis van de lokale
overheid en de ongebreidelde toevloed van bezoekers en bewoners de
positieve ingrepen al gauw teniet te doen. Boracay heeft nu daarom vooral
nood aan een plan voor de lange termijn dat ook de leefomstandigheden
van haar bewoners in rekening neemt. 

Het maken van deze thesis heeft mij heel wat geleerd over onderzoek in
toerisme en over mezelf. Daar dank ik ook professor Dominique Vanneste
voor. Zonder haar was me dit niet gelukt. t
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Dé populairste attractie: zonsondergang kijken vanop White Beach.

Op de foto na een interview met Helen Catalbas, directeur van
het departement voor toerisme van de Filipijnse regio 6.
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Glacial Erosion of
the Gornergletscher

It is difficult to say when the
blueprint of my thesis was made.

I could say it all started when
I walked into the office of prof.

Herman in Lausanne on a snowy
day in February. Or maybe it all

started 20 years ago when little me
discovered the different shades
of blue in a small Swiss glacier.

Due to the untamed climate
change, glaciers have become a
hot topic as they are sensitive to

temperature and precipitation
variances. How these rapidly

changing ice bodies carve out
the mountains, is what we

studied in my thesis.

GORNERGLETSCHER, NEIGHBOUR OF
THE TOBLERONE MOUNTAIN

Throngs of tourists flocking together on a bridge
to make the perfect selfie with the Matterhorn
– the mountain you might know from the
Toblerone chocolate – are disturbed in their
doings when groups of alpinists need to pass
with their large backpacks. Yes, you guessed
it right, we are in Zermatt, a charming, Swiss
mountain village at the end of the Mattertal,
surrounded by a crown of snowy mountains.
In the heart of this crown lies the Gorner-
gletscher, the study area of my thesis. 

Like other glaciers, the ice of the Gornergletscher
slides steadily down. As the ice slides down,
it tears on the rocks that underlie the ice, causing
rocks to crumble down. These rock crumbs are
dragged down with the sliding ice and are
eventually washed out by the meltwater. 

What we wanted to know is where exactly the Gornergletscher removes
most of the underlying rock and whether this corresponds to spots where
the glacier slides down fastest.

HOW MACHINE LEARNING HELPS TO PREDICT EROSION HOTSPOTS

We wanted to create an erosion map and a sliding velocity map. To find
the erosion rates, I developed a model which calculates the volume of rock
that is removed. For this, the mineralogical composition of the different
lithological units that underly the glacier have to be known. These can be
interpreted as ‘fingerprints’ or unique signatures for every different unit.
Then, we look whether we can find these fingerprints – and in which
quantity – in the meltwater. This model is based on the basics of machine
learning; not the generic tool of a geographer, but I was excited to bring
this knowledge into the geo-glaciology field. To ‘feed’ the model, we had
to collect data: from every rock type that can be found underneath the
Gornergletscher, we had to take a sample. As such, on a sunny day in
June, we left Zermatt with a helicopter filled with gear to fly to the middle
of the Gornergletscher.

To monitor the sliding velocity of the glacier, we took aerial images of the
Gornergletscher with a drone. As this takes a lot of time, we camped on the
middle moraine of the glacier to start the following morning early with the
rock sampling campaign. It was a cumbersome trekking with backpacks
that grew in weight as we filled them with samples, but I could not have
imagined a more beautiful scenery than this for my thesis fieldwork.

SLEDGING AND X-RAYS

In the river, we installed a pump sampler, a device that automatically takes
river water samples by filling plastic bottles placed in the sampler. The filled
bottles needed to be replaced by empty ones every month and before
winter, we had to bring the pump sampler back to Lausanne to prevent it
from being destroyed by avalanches. 

BY FIEN DE DONCKER

Ready to take off!
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Therefore, just after the first autumn snowstorm, we left Lausanne with a
sledge in the car. Hiking up to the river went well, but digging out the gear
in one meter of fresh snow was less easy. Nevertheless, with the yellow
larch trees covered in snow, it was a beautiful adventure that closed my
thesis fieldwork. 

Many rainy days of November were filled with lab work to extract the
fingerprints of the samples with X-rays. Finally, at the end of March, I could
plug the data into my model and compare the erosion map with the sliding
velocity map, which showed almost the same pattern. A quadratic relation
between erosion rates and sliding velocities seemed to be the best fit,
but more data is needed to be more confident on this statement. 

The research on the erosion of the Gornergletscher now continues at the
CIRM (Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne), and is part of
the interdisciplinary Ice and Erosion Dynamics at the Gorner Glacier project. 
To conclude, this thesis would not have been possible without the help of
professor Frédéric Herman (UNIL) and his team, with whom I am very happy
to have started my PhD. I am also grateful for the support of Dr. Benjamin
Campforts (KU Leuven) and Dr. Harry Zekollari (VUB), and for prof.
Huybrechts (VUB) to have been my promotor. t

The snout of the Gornerglacier covered in debris, seen from above the village of Zermatt. 
The Gornera river is grey because of the large amount of sediments it transports.

Spot the tent.

Long hike on the glacier to take the rock samples.
The Matterhorn watches over us in the background.

Hiking up to the pump sampler early November.

Marjan Nauwelaert en Fien De Doncker
wonnen met hun masterproef de prijs
voor de Beste Masterproef in Toerisme en
in Geografie, toegekend door LAGT.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 november 2019 tot 31 januari 2020

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n BIOCHEMIE & 8/11/19 Michiel HOLTOF Transcriptomic analysis of the digestive system of  J. Vanden Broeck
BIOTECHNOLOGIE the desert locust, Schistocerca gregaria

n BIOLOGIE 15/11/19 Els LISMONT Using BRET-based G protein biosensors to unravel the G protein J. Vanden Broeck
mediated pathways in insects

n WISKUNDE 15/11/19 Marco STEVENS Wronskian polynomials and determinantal point processes A. Kuijlaars 

n STATISTIEK 25/11/19 Yixin WANG Robust and sparse statistical models for high-dimensional data S. Van Aelst /
P. Rousseeuw

n BIOLOGIE 25/11/19 Eli THORÉ Turquoise killifish as an upcoming model organism L. Brendonck /
in behavioural eco(toxico)logy T. Pinceel

n BIOLOGIE 27/11/19 Meixia LI The effects of ambient temperature on Brachypodium distachyon Koen Geuten
development and mRNA binding proteins in flowering plants

n CHEMIE 27/11/19 Lize VERHEYEN All-conjugated block copolymers: from controlled synthesis G. Koeckelberghs
to chiral expression

n FYSICA 28/11/19 Grazia Innovation in ion beam analysis for nanoelectronic materials W. Vandervorst /
LARICCHIUTA J. Meersschaut

n FYSICA 3/12/19 Ashish DABRAL Ab-initio simulations of 2D materials, interfaces and devices M. Houssa /
for beyond CMOS applications G. Pourtois

n CHEMIE 10/12/19 Robbie Synthesis of naphthyltriazoles and applications W. Dehaen
VROEMANS in enantioselective synthesis

n GEOGRAFIE 12/12/19 Alexandra Gone with the wind. Wind-blown snow in Antarctica from N. Van Lipzig / 
GOSSART a modelling and observational perspective S. Lhermitte /

I. Gorodetskaya /
J. Lenaerts

n FYSICA 12/12/19 Jiecheng YANG Study of one-neutron halo through (d, p) transfer reactions R. Raabe / P. Capel /
JM Sparenberg

n BIOLOGIE 18/12/19 Sarah PRINCEN The evolution of behavioural and chemical regulation of T. Wenseleers /
reproduction in bee societies J. van Zweden

n CHEMIE 18/12/19 Laurens Design, Synthesis and Evaluation of Bis-Urea Low Molecular W. De Borggraeve / 
RUTGEERTS Weight Gelators J. Patterson

n BIOLOGIE 19/12/19 Julie VERHEYEN Evolutionary-ecotoxicological study of the effects of R. Stoks
daily temperature fluctuations on pesticide toxicity in damselfly larvae

n BIOCHEMIE & 7/1/20 Jordi DOIJEN A novel view on GPCR research and drug discovery using L. Schoofs /
BIOTECHNOLOGIE cell-based electrical impedance W. Luyten / B. Landuyt /

D. Schols

n GEOGRAFIE 17/1/20 Veronique High spatial resolution agent-based modelling at the country scale: A. Van Rompaey / 
BECKERS an application of farming dynamics in Belgium N. Dendoncker

n BIOLOGIE 22/1/20 Bert DERUYCK Detection and control of rotifer contamination in microalgal cultures K. Muylaert /
E. Decaestecker

n FYSICA 23/1/20 Ben Atomic assessment of paramagnetic defects in 2-dimensional V. Afanasiev / 
SCHOENAERS semiconductor layers: MoS2 A. Stesmans

n CHEMIE 31/1/20 Peter ZSABKA Radiation resistant ionic liquids for the separation of minor actinides K. Binnemans /
T. Cardinaels /
G. Modolo
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Aanbod KU Leuven
alumnireizen 2020

Begeleiding door experten, uitstekend gezelschap
van mede-alumni, unieke plaatsen, verrassende
ontmoetingen …  Op zoek naar een inspirerende
reisbestemming voor 2020? Misschien is een van
onze alumnireizen iets voor jou! 

Armenië: 3 – 12 mei 2020
alum.kuleuven.be/alumnireizen/2020/alumnireis_armenie_mei_2020 

Baden-Württemberg: 2 – 7 juni 2020
alum.kuleuven.be/alumnireizen/2020/alumnireis_baden_wurttemberg_juni_2020

Zuid-China: 13 – 29 oktober 2020
alum.kuleuven.be/alumnireizen/2020/alumnireis-zuid-china-oktober-2020 

Citytrip New York: 4 – 11 november 2020
alum.kuleuven.be/alumnireizen/2020/alumnireis_new_york_november_2020

Istanbul en Sagalassos: 3 – 8 mei 2020
alum.kuleuven.be/alumnireizen/2020/alumnireis_istanbul_sagalassos_mei_2020

Voor het volledige reisaanbod bekijk regelmatig deze pagina: 
alum.kuleuven.be/alumnireizen/programma-alumnireizen-2020
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