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Beste lezer 

Wat een virus niet kan teweegbrengen. Voor ieder van 
u hebben de voorbije maanden grote veranderingen 
gebracht. Wie in de zorg werkt, of in essentiële 
sectoren zoals voeding, farmacie of logistiek, 
heeft ongetwijfeld de gehandschoende handen ver 
uit de mouwen gestoken. Ook in het onderwijs en 
in communicatieberoepen bracht elke dag nieuwe 
uitdagingen. In alle sectoren heeft telewerk grote 
veerkracht geëist van medewerkers. Zelfstandigen 
hebben oplossingen moeten zoeken. En misschien 
zijn velen van u zelf ziek geweest of heeft de ziekte 
toegeslagen in uw omgeving, wij hopen dat u en 
uw naasten het goed maken … 
 
Ook voor de Faculteit Wetenschappen is er veel 
veranderd op korte tijd. De omschakeling naar online 
onderwijs heeft in een eerste fase veel aandacht 
en omkadering gekregen. Via een webpagina 
“Leren op afstand” ondersteunen wij docenten met 
good practices en documentatie over kennisclips, 
synchrone lessen, lespresentaties en online 
discussiefora. Alle registers worden opengetrokken 
om een volwaardige examenperiode en evaluaties 
voor alle opleidingsonderdelen te verzekeren, en om 
oplossingen te zoeken voor online vervangpractica 
en scriptiebegeleiding.  
 
Studenten moesten van de ene dag op de andere 
overschakelen van een rijkgevuld kotleven waarin 
lesactiviteiten veel structuur brachten, naar een leven 
terug thuis, waarbij ze zelf hun leeractiviteten moeten 
plannen én uitvoeren. Ook studiebegeleiding moest 
noodgedwongen vanop afstand, maar ook daar 
werden creatieve oplossingen gezocht om kwaliteits -
volle begeleiding te kunnen bieden. Ook voor de 
studenten hebben we een “Leren op afstand” 
webpagina ontwikkeld, met tips over online studeren 
en samenwerken, online presentaties, en over 
thuis studeren en omgaan met stress en angst. 
De samenwerking met de studenten verloopt 
traditioneel goed in onze faculteit. Zo hebben we voor 
de samenstelling van de kernteams, die per opleiding 
de veranderingen in de onderwijsactiviteiten en 
examens monitoren, op hen kunnen rekenen. 
We hopen dat onze studenten het allemaal goed 
maken en volhouden in deze moeilijke periode.   
 

Evenementen hebben we moeten annuleren. 
Geen Ladies@Science dit jaar, tot onze grote spijt. 
Misschien kan de pandemie in onze plaats jonge 
dames overtuigen dat de maatschappij wiskundigen, 
chemici, informatici, geologen en fysici nodig heeft en 
dat zij iets kunnen betekenen voor de samenleving 
als zij voor een van die “mannelijke” opleidingen 
kiezen. Het Departement Wiskunde had op 14 maart 
plannen voor een leuk evenement in het kader van 
de International Mathematics Day, met als thema 
“wiskunde voor de maatschappij”. Ook dat is 
uitgesteld naar volgend jaar. Ondertussen kijken we 
elke dag naar de statistieken en de modellen die 
wiskundigen ons tonen over de evolutie van 
de epidemie. 
 
Geen facultaire infodag: voor toekomstige studenten 
is dat nochtans een belangrijk moment in hun studie -
keuze. Gelukkig biedt de technologie alternatieven. 
Voor elke bacheloropleiding werd de traditionele live 
infosessie vervangen door een screencast: een 
presentatie met een voice-over die op elk moment 
kan worden bekeken. Tijdens de online infodagen 
van 1 april en 6 mei vonden chatsessies plaats met 
informatoren en studenten, een formaat dat we 
eigenlijk zelf erg nuttig vonden. Ook de toekomstige 
studenten waren er blijkbaar blij mee, voor hen 
was dit wellicht een welgekomen vooruitblik naar 
betere tijden. 
 
Als er iets blijft plakken na de coronacrisis, dan zullen 
daar in elk geval enkele lichtpuntjes tussen zitten. 
We hebben veel geleerd over afstandsonderwijs, 
over online communicatie: zaken die we zeker 
meenemen. En we hebben allemaal nagedacht 
over wat er nu eigenlijk echt belangrijk is. t 

 

 
Carolien Van Soom 
Academisch verantwoordelijke monitoraat 
Wetenschappen  

VOORWOORD
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Zou een voorkeur voor pure wetenschap en 
grondige, diepgaande kennis erfelijk zijn? Of is het 
toch vooral iets in de opvoeding? Science@Leuven 
hield een kleine steekproef in een gezin waar beide 
ouders chemie studeerden, en de kinderen voor 
een andere wetenschapstak kozen. 
 
VADER EDDY VANDAMME, 
CHEMICUS EN LERAAR AAN HET 
SINT-ALBERTUSCOLLEGE HAASRODE 
 
Waarom hebt u voor een opleiding chemie gekozen? 

Ik heb mijn humaniora (wiskunde-wetenschappen) afgewerkt in 1980. 
Veel werd er niet gewerkt rond studiekeuze. Laat staan dat we een idee 
hadden van de verschillende beroepen.  
 
Ik wilde wel les gaan geven, dat was de opzet. Hoewel ik een leraar biologie 
en aardrijkskunde had die er met kop en schouders bovenuit stak, heb ik 
toch voor chemie gekozen. God weet waarom. In de lijn van de school 
kozen we voor een zuiver vak, iets wat je nu nog zelden ziet. Ik heb elk jaar 
wel leerlingen die voor een richting gerelateerd aan chemie kiezen, 
maar een keuze voor zuivere chemie is uitzonderlijk. 
 
Ik heb in elk geval geen spijt van mijn keuze. Ik geef graag les en chemie 
ligt me goed. Het vak laat ook variatie in de les toe. Oefeningen, practica, 
theorie, projectwerk ... 
 
Aan de unief heb ik nog even getwijfeld om een doctoraat te maken en zo 
naar de industrie te gaan. In mijn thesisjaar ben ik er echter achter gekomen 
dat wetenschappelijk onderzoek niet echt mijn ding is. Ik heb dan ook 
resoluut voor het onderwijs gekozen. Mocht ik het overdoen: ik zou 
hetzelfde parcours doorlopen. 
 
Welk diploma hadden uw ouders? 

Mijn vader was beroepsmilitair en mijn moeder huismoeder. Mijn vader heeft 
de 'vakschool’ gevolgd, is op zijn zestiende in het leger gegaan en is daar 
geëindigd als adjudant. Mijn moeder had een kantoorjob tot ze trouwden. 
Ze was een intelligente vrouw en is tot haar achttiende naar school gegaan, 
wat in die tijd al heel wat was.  
 
We waren thuis met vijf kinderen en daarvan hebben er drie universitaire 
studies gedaan (psychologie, Romaanse en chemie). Aan mijn zus en 
mijn jongste broer was school niet besteed. 

Waar ik zeker niets mee wil impliceren, 
integendeel! Heel wat jongeren zouden echt wel 
gebaat zijn met een goede beroepsopleiding, 
en ook de voor de maatschappij is dat een goede 
zaak. Want een goede vakman ... 
 
Kan u iets vertellen over uw loopbaan?  

Ik heb mijn middelbare school afgewerkt aan 
het Atheneum in Leuven en ben nadien naar de 
KU Leuven gegaan. Gelukkig maar, want dat ik 
naar een Atheneum ben geweest, heeft me bij 
sollicitaties in het katholiek onderwijs parten 
gespeeld. Dat ik naar een katholieke universiteit 
was geweest, maakte blijkbaar veel goed. 
 
Veel werkgelegenheid in het onderwijs was er op 
dat ogenblik niet. De start was moeizaam met 
interims her en der. Na enkele jaren vond ik een 
vaste stek op het Sint-Jozefcollege (Woluwe) 
waar ik eerst fysica en later ook wiskunde gaf. 
Ik heb daar zo'n acht jaar gewerkt maar moest 
wegens reaffectatie noodgedwongen verkassen 
en opnieuw beginnen. Na een jaar op het 
Xaveriuscollege (Borgerhout) te hebben gewerkt, 
kon ik op het Sint-Albertuscollege aan de slag. 
Dat is ondertussen 25 jaar geleden. In het begin 
werkte ik fulltime in de tweede graad en gaf ik 
biologie en chemie. Biologie was nochtans niet 
echt mijn ding … Naarmate de school groeide en 
er meer leerlingen kwamen, kon ik doorschuiven 
naar de derde graad en me toeleggen op chemie. 
Sinds enkele jaren geef ik uitsluitend nog les in 
de wiskunde-wetenschappen waar leerlingen 
drie uur chemie per week krijgen, met een uur 
practicum. Dat is leuk, maar niet echt essentieel: 
voldoening haal je uit de contacten met de 
leerlingen, de geest en de sfeer waarin de 
samenwerking verloopt ... en dat heeft eigenlijk 
niets met de studierichting te maken. 
 
Heeft uw opleiding u goed voorbereid op uw werk 
als leraar? 

Eerlijk? De lerarenopleiding stelde in mijn tijd niet 
veel voor. Ik noem mezelf als leraar een auto -
didact. In de Eddy van twintig jaar geleden zou ik 
mezelf niet herkennen, denk ik. In het begin van 
mijn carrière, op het Sint-Jozefcollege, kon ik 
terugvallen op enkele oudere collega's. 

DOOR SISKA WAELKENS

Kiezen voor zuivere 
wetenschap



Van hen heb ik veel geleerd, vooral op het gebied van klasmanagement en 
levenswijsheid. Men zegt wel eens: “De dag dat je les geeft aan leerlingen 
die je kinderen zouden kunnen zijn, verandert er veel.” Dat is een waarheid 
als een koe en daarom is het goed als je in je jonge jaren hulp krijgt van 
enkele oudere collega’s. Ze kunnen je helpen om dingen te plaatsen en 
te relativeren en kunnen je behoeden voor stommiteiten. 
 
Eigenlijk draait het vooral om het uitgangspunt. Scherp gesteld: vertrek je 
vanuit de leerstof of vanuit de leerling? Hoe je dat bekijkt, ligt vaak aan de 
basis van het spanningsveld op deliberaties, klassenraden en dergelijke meer.  
 
Hebt u uw zoon en dochter gestimuleerd om voor een opleiding in 
de wetenschappen te kiezen? Wat vindt u van hun keuze? 

Of we hen hebben gestimuleerd of geduwd in een bepaalde richting, moet je 
eigenlijk aan hen vragen. Het zit natuurlijk voor een stuk ook in de genen. 
Onze kinderen steken er niet echt bovenuit wat taalvaardigheid betreft, 
maar hun aanleg voor wiskunde en wetenschappen kwam al snel naar voor. 
 
Kevin is een geboren leraar. Hij heeft zich vooral afgevraagd in welk vak hij 
zichzelf les zag geven. Dat vond ik een heel verstandige aanpak. Xenia is 
dan weer helemaal niet weggelegd voor het onderwijs. Zij heeft een richting 
gekozen die bij haar past. Onze kinderen hebben volgens mij allebei de 
opleiding gevolgd die hen het beste ligt. Al denk ik soms dat Xenia met 
het oog op de arbeidsmarkt misschien ook beter chemie had gestudeerd. 
Maar uiteindelijk komen ze altijd wel terecht. 
 
Uw engagement als leraar gaat verder dan alleen maar chemieles geven (al hoor 
ik van mensen die het kunnen weten dat u dat met veel enthousiasme doet). 
U steunt ook het engagement van leerlingen o.a. in de leerlingenraad. Kan u daar 
iets meer over vertellen? 

Welbevinden vind ik belangrijk en de school -
omgeving omvat meer dan les en leerstof. 
In elke school zijn er meer en minder 
geëngageerde leraars. Het verschil wordt 
vooral buiten de les gemaakt.  
 
Toen ik zo'n twintig jaar geleden aan de leerlingen 
voorstelde om werk te maken van een leerlingen -
raad, had ik geen idee waartoe dat zou leiden. 
Ik wilde in de eerste plaats een spreekbuis op poten 
zetten en een dialoog op gang brengen en tegelijk 
de leerlingen ook op hun verantwoor delijkheid 
wijzen. Leerlingen beseffen niet altijd dat ze eigenlijk 
ook zelf een bijdrage kunnen – misschien zelfs 
moeten – leveren en er zo voor kunnen zorgen 
dat de school ook voor een stuk van hen is. 
 
De eerste brainstormsessies heb ik vooral 
geluisterd. Ik herinner me een vraag nog goed: 
“Kan het hier wat gezelliger zijn?” Met die vraag 
gingen we aan de slag. De pioniers hebben 
me veel bijgebracht en eigenlijk hebben de 
leerlingen me voor een stuk de weg gewezen. 
Samen maakten we plannen en zo zagen veel 
activiteiten het levenslicht. Alles heeft zijn tijd; 
sommige activiteiten zijn niet meer en maakten 
plaats voor nieuwe initiatieven. Met de opeen -
volgende leerlingenraden hebben we de sfeer van 
de school toch aanzienlijk veranderd. Twintig jaar 
geleden was de sfeer eigenlijk een beetje 
'grimmig', nu is dat een stuk positiever. u 
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Concreet, wat hebben jullie in die twintig jaar zoal 
gerealiseerd? 

Te veel om op te noemen: schoolradio, 
leerlingenraadfuiven, festivals, leerlingenfeesten, 
peters en meters, chrysosotomosweekends, 
filmavonden, sinterklaasfeesten, klasweekends, 
een reis naar Friesland voor het vijfde jaar ... 
Elk jaar opnieuw nemen wij met een goed gevoel 
afscheid van onze zesdejaars. En dat gevoel en 
respect is wederzijds. Uiteraard kan je dat niet 
alleen toeschrijven aan die activiteiten. Leerlingen 
zitten eigenlijk raar in elkaar: goed verzorgde 
lessen, goede begeleiding, goede communicatie, 
goede opvang in geval van psychische nood ... 
ook daar zijn onze leerlingen dankbaar voor, 
maar ergens beschouwen ze dat wel als normaal, 
het hoort bij het takenpakket van een school. 
Een leraar die daarbuiten actief is, doet meer 
dan enkel zijn job. Op die manier maak je nog 
meer verschil. 
 
Met veel plezier zie ik dat de jonge generatie 
leerkrachten beetje bij beetje de verschillende 
activiteiten overnemen zodat ik langzaam kan 
afbouwen. Het is en was arbeidsintensief, maar 
aan arbeidsvreugde heeft het mij nooit ontbroken. 
De blije gezichten, daar doe je het voor. 
 
 
MOEDER CHRISTEL LAUREYS, 
CHEMICUS EN LEERKRACHT 
AAN HET SINT-JAN-
BERCHMANS INSTITUUT 
IN PUURS 
 
Hoe bent u tot uw studiekeuze gekomen? 

In het secundair lagen mijn interesses en talenten 
duidelijk bij de wetenschapsvakken. Vooral chemie 
en fysica genoten mijn voorkeur. Wiskunde ging 
goed maar daar blonk ik niet in uit. Een opleiding 
fysica leek mij te wiskundig voor mijn talenten, 
dus heb ik voor chemie gekozen. Eerst wou ik 
kinesitherapie studeren, maar ik had toen al 
slechte knieën en in die opleiding zit veel sport. 
Mijn volgende idee was om ergotherapie te gaan 
doen, tot ik te horen kreeg dat de overgrote 
meerderheid van de ergotherapeuten bij 
bejaarden en gehandicapten terecht kwamen, 
terwijl het net revalidatie was wat mij boeide. 
Uiteindelijk koos voor een zuiver weten -
schappelijke opleiding: chemie. Als ik vandaag 
opnieuw moest kiezen, dan zou ik dezelfde keuze 
maken. Waarschijnlijk zou ook hetzelfde dilemma 
tussen chemie en fysica terugkeren. 
 

Welk diploma hadden uw ouders? 

Mijn ouders waren kind tijdens de oorlog. Na de oorlog heeft mijn moeder 
vier jaar handel gedaan, mijn vader drie jaar secundair. Hij wou dolgraag 
automecanicien worden, maar zijn ouders hadden een zaak waar hij in 
moest komen werken.  
 
Kan u iets vertellen over uw loopbaan?  

Na mijn studies heb ik onmiddellijk gesolliciteerd in het onderwijs en vond ik 
meteen mijn eerste job. De eerste jaren heb ik in veel verschillende scholen 
gewerkt, meestal in drie tegelijk. Ik heb fysica, chemie, biologie en wiskunde 
gegeven. Uiteindelijk ben ik in het Sint-Jan-Berchmansinstituut in Puurs 
kunnen blijven. Ondertussen geef ik voornamelijk fysica, wat me ten zeerste 
bevalt. Mijn wetenschappelijke opleiding was voor mijn job dus een absolute 
noodzaak. Doorgroeien naar een andere functie interesseert mij niet, 
daarvoor geef ik veel te graag les.  
 
Wat vindt u van de studiekeuze van uw kinderen? 

Dat de talenten van onze kinderen ook vooral bij wetenschappen lagen, 
was te verwachten. Je kan niet doorgeven wat je zelf niet hebt. Bij de keuze 
van hun studierichting hebben we hen niet proberen te beïnvloeden. 
Kevin is een geboren leraar, dat was al op jonge leeftijd zichtbaar. Hij is dan 
ook aan de opleiding fysica begonnen met de bedoeling daarna les te gaan 
geven. Xenia kwam met het idee om geologie te gaan studeren door een 
interessetest in te vullen. Tijdens de opendeurdagen zijn we ook bij chemie 
gaan kijken, maar ja, wie studeert er nu hetzelfde als zijn beide ouders? 
Ze heeft haar opleiding met veel plezier en in een recordtempo tot een goed 
einde gebracht. Verder studeren hoefde voor haar niet. Ze wou gaan 
werken, maar vooral niet in het onderwijs.  
 
 
ZOON KEVIN VANDAMME, 
FYSICUS EN LERAAR AAN HET 
PARIDAENSINSTITUUT IN LEUVEN.  
 
Hoe is je studiekeuze verlopen? Welke invloed hadden je ouders? 

Ik wist al vanaf het derde leerjaar dat ik leraar wou worden. Toen had ik 
voor het eerst een meester en besefte ik dat ook mannen kunnen lesgeven. 
Mijn studiekeuze heb ik gemaakt in functie van het vak dat ik wou geven. 
Wiskunde, fysica en aardrijkskunde leken mij het fijnste. Ik twijfelde dan 
ook tussen twee opties: fysica met minor geografie of geografie met minor 
fysica. Uiteindelijk is het het eerste geworden. Achteraf gezien ben ik blij met 
die keuze, want nu geef ik liever fysica en wiskunde dan aardrijkskunde. 
 
Mijn ouders hebben niet echt gestuurd bij mijn beslissing. Al heeft het feit dat 
ze allebei leraar wetenschappen zijn, misschien onbewust wel meegespeeld. 
 
Twijfelde je nog aan een andere opleiding? Ook aan chemie gedacht? 

Zoals ik hierboven aanhaalde twijfelde ik slechts tussen twee mogelijkheden 
en eigenlijk stond de major vrij snel vast. Ik heb ook even een ingenieurs -
opleiding overwogen, maar aangezien ik de theorie leuker vond dan de 
toepassingen en de practica, viel die optie af.  
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Chemie, de opleiding die mijn beide ouders volgden, is nooit een optie 
geweest. Ik vond het wel een fijn vak fijn toen ik op school zat, maar niet 
om er veel mee bezig te zijn. Andere vakken vond ik veel interessanter 
om te geven.  
 
Wat vind je van de loopbaankeuze van je ouders? 

Mijn ouders hebben duidelijk een goede keuze gemaakt. Ik merk dat ze kun 
job allebei heel graag doen.  
 
Hoe zie je jouw loopbaan? Hoe zie je jezelf professioneel evolueren? 

Op dit moment vind ik het moeilijk om dat al in te schatten, maar ik zie 
mezelf zeker nog jaren in het onderwijs staan zoals mijn ouders. Ik vind 
lesgeven op dit ogenblik nog veel te fijn om iets anders te gaan doen.  
 
Ga je zelf je kinderen aanmoedigen om een opleiding wetenschappen te volgen? 

Wetenschappen studeren is niet voor iedereen een geschikte keuze. 
Wat eventuele kinderen zouden studeren, hangt af van hun talenten. 
Natuurlijk zou ik het wel fijn vinden als blijkt dat wetenschappen hen 
goed liggen.  
 
 
DOCHTER XENIA VANDAMME, 
GEOLOGE EN PROCESS ENGENEER BIJ FUCHS 
 
Hoe is je studiekeuze verlopen?  

In het begin van het zesde middelbaar bevatte het vak aardrijkskunde 
een hoofdstuk over geologie. De evolutie en geologische ontdekkingen in 
verband met de platentektoniek fascineerden me enorm, maar ik merkte 
dat de rest van de klas maar matig geïnteresseerd was. Ik ben informatie 
beginnen opzoeken over de opleiding geologie en heb toen zeer plots 
besloten: dit ga ik studeren. De rest van het jaar heb ik verder gezocht naar 
andere mogelijke opleidingen, maar tegelijk verzamelde ik op de infodagen 
ook meer informatie over geologie. Op het einde van het zesde middelbaar 
stond mijn keuze vast.  
 
Twijfelde je nog aan een andere opleiding? En waarom is het uiteindelijk toch 
geologie geworden? 

De enige opleiding waar ik ook aan dacht was chemie. Op school vond ik 
chemie altijd zeer interessant en ik haalde er ook goede punten voor. 
Wiskunde deed ik ook zeer graag, daarom vond ik het ook erg jammer dat 
de opleiding geologie niet meer wiskunde bevat. Ingenieursopleidingen 
spraken me minder aan, omdat daar een deel van de wetenschappelijke 
diepgang van de leerstof verloren gaat. Ingenieurs focussen meer op 
toepassingen, de exact wetenschappelijke richtingen richten zich echt 
op de pure kennis. 
 
Met de keuze tussen chemie en geologie ben ik een tijdje bezig geweest. 
Mijn leerkrachten van het zesde middelbaar suggereerden om voor chemie 
te kiezen. Op de infodagen van de KU Leuven volgde ik samen met mijn 
ouders beide infosessies. Ik was zelf meteen verkocht voor geologie, 
terwijl mijn ouders de sessie van chemie interessanter vonden. 
De doorslag gevende reden om geen chemie te gaan studeren was 
het grote aantal labodagen. 

Tijdens mijn geologie-opleiding ben ik wel de 
chemische kant opgegaan, zowel qua keuze van 
vakken als in de keuze van bachelorproef en 
masterthesis. 
 
Wat vind je van de loopbaankeuze van je ouders? 

Mijn ouders geven allebei les in de hogere jaren 
van het middelbaar. Mama geeft fysica en chemie 
en papa geeft vooral chemie. Ik vind dat ze een 
goede keuze hebben gemaakt. Ze hebben een 
stabiele job en hadden tijdens vakanties veel tijd 
voor ons. Ik merk dat ze na al die jaren nog altijd 
met zeer veel motivatie lesgeven. Zelf heb ik ook 
overwogen om les te geven, maar het zit niet in 
mijn karakter om zo vaak voor een groep 
te spreken. 
 
Hoe zie je jouw loopbaan? Wat doe je nu, en hoe zie 
je jezelf professioneel evolueren? 

Na mijn studies heb ik jammer genoeg besloten 
om de geologie helemaal achter me te laten. 
Ik zal nooit spijt hebben van mijn studiekeuze, 
want de opleiding zelf was echt mijn ding, 
maar in België zijn er in mijn ogen niet zoveel 
uitdagende jobs in de sector. De zoektocht naar 
nieuwe ertsen of nieuwe olievoorzieningen en 
vulkanen bestuderen: dat zit allemaal volledig in 
het buitenland. Dicht bij huis draait geologie meer 
rond grondonderzoek en milieuvergunningen, 
en dat is niets voor mij. 
 
Aangezien ik niet goed wist wat ik als job wou 
doen, ben ik begonnen als laborant bij FUCHS, 
een bedrijf dat smeervetten produceert. Na een 
jaar ben ik doorgegroeid naar de functie van 
Process Engineer. Die functie oefen ik nu 
anderhalf jaar uit, en zo lang ik het boeiend blijf 
vinden, blijf ik het doen. Ik lig niet echt wakker 
van mijn professionele toekomst. Ik zie wel welke 
mogelijkheden mijn pad kruisen, welke promoties 
binnen het bedrijf mogelijk zijn of welke andere 
bedrijven mooie jobs aanbieden.  
 
Ga je zelf je kinderen aanmoedigen om een opleiding 
wetenschappen te volgen?  

Mijn eventuele toekomstige kinderen mogen dat 
volledig zelf kiezen. Ik zou het fijn vinden als ze 
uiteindelijk voor een wetenschappelijke richting 
zouden kiezen, maar ik zal hen zeker nooit onder 
druk zetten. t 



De studie van exotische 
kernen

Theoretische modellen in de kernfysica beschrijven 
de deeltjes en de krachten die de materie vormen. 
Die modellen worden echter nog altijd uitgedaagd 
en verfijnd. De modellen worden getest aan de 
hand van steeds nauwkeurigere en gevoeligere 
metingen van “observabelen” van steeds exotischere 
kernen. Sommige kernfysici, zoals Ruben de 
Groote, slagen er zelfs in om dat allemaal helder 
uit te leggen …  
 
Kernfysica gaat nu toch al een poosje mee, zijn we daar nog altijd niet mee klaar? 

Onze modellen en intuïtie zijn tot stand gekomen op basis van observaties 
van stabiele of langlevende kernen. Als we eigenschappen opmeten voor 
kortlevende kernen, dan kloppen die niet altijd met de modellen waarmee 
we diezelfde eigenschappen theoretisch berekenen. Dan zien we dus dat 
de modellen problemen hebben. 
 
Vandaag zijn er onderzoeksprogramma’s om steeds verder van stabiliteit 
te gaan, in de hoop te begrijpen wat we theoretisch kunnen verfijnen. 
Kwalitatief begrijpen we dat vaak wel op basis van bestaande modellen, 
maar kwantitatief verklaart de theorie niet altijd wat je observeert. 
 
Wat zijn die “observabelen” eigenlijk? Als je bijvoorbeeld de afmetingen van een 
kern wil meten, kan je dat uiteraard niet met een meetlatje doen … 

Wij bepalen met onze metingen de ladingsstraal van een kern. Een kern die 
meer kerndeeltjes bevat, neutronen en protonen, is groter, en dat heeft een 
invloed op de energie en bewegingspatronen van de elektronen die rond de 
atoomkern zweven. Door heel precies te meten welke energie nodig is om 
zo een elektron te exciteren, kan je conclusies trekken over de ladingsstraal 
van de atoomkern en dus inderdaad over de afmetingen van die kern.  
Daar observeren we iets interessants: die ladingsstraal wordt niet gewoon 
steeds groter naarmate het aantal neutronen of protonen toeneemt. 
Globaal is dat wel zo, maar kernen met een oneven aantal neutronen zijn 
systematisch iets kleiner dan de beide naburige even kernen. 
Dat fenomeen noemen we “odd even staggering” of OES.  
 
Is daar een verklaring voor? 

Wanneer kernen een even aantal neutronen/protonen hebben, dan vormen 
die allemaal koppeltjes. Die “pairing force” is een sterk element in de kern -
kracht. Dat een ongepaard neutron vrijer rondzwerft, heeft een meetbaar 
effect op de ladingsstraal. 

Het ongepaarde neutron gaat de andere 
neutronen beïnvloeden, en zorgt ervoor dat de 
protonen en neutronen een compactere vorm 
houden. Dat verkleint de ladingsstraal dus. 
 
Jullie bestuderen dubbel magische kernen, wat is 
dat precies? 

Magische kernen hebben een aantal neutronen 
of protonen dat een volledige schil opvult, het 
concept is te vergelijken met volledig gevulde 
orbitalen van elektronen. Wat nieuw is in ons 
onderzoek is dat we het zeer exotische element 
78Cu (49 neutronen en 29 protonen) hebben 
kunnen observeren. Dat is een kern die met een 
erg lage frequentie geproduceerd wordt, namelijk 
een twintigtal kernen per seconde, en die slechts 
een heel beperkte tijd “leeft”. Dat exotische 
isotoop ligt erg dicht bij de dubbelmagische kern 
78Ni, met 50 neutronen en 28 protonen. 
 
Waarom bestuderen jullie niet gewoon de 
dubbelmagische 78Ni kern zelf?  

Die is natuurlijk interessant, maar 78Ni produceren 
lukt niet in de experimentele setup waarmee wij 
werken. De productie van radioactieve kernen bij 
ISOLDE op CERN gebeurt door een bundel van 
hoogenergetische protonen te laten invallen op 
een uraniumschijf. Het uranium gaat splitsen en 
daarbij wordt een heel breed gamma aan 
radioactieve isotopen geproduceerd. Zowat alle 
mogelijke kernen tussen waterstof en uranium 
zelf ontstaan daarbij. Dan moet je er die met de 
gewenste massa uitselecteren, in ons geval dus 
alle kernen met een massagetal gelijk aan 78. 
78Ni is er daar een van, maar om chemische 
redenen komt het element nikkel niet snel vrij uit 
de dikke trefschijf. Het duurt enkele seconden 
eer nikkelkernen weggeraken uit de uranium, 
en tegen die tijd is de kortlevende 78Ni dus al 
vervallen. Met andere productiemethoden kan je 
wel Ni-isotopen verkrijgen, maar die zijn dan weer 
moeilijk te combineren dan met de hoge precisie 
spectroscopische methode die wij gebruiken. 
Er zijn natuurlijk wel plannen in werking, 
waarbij onze collega’s daar verandering 
in proberen te brengen. 

DOOR SISKA WAELKENS
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Is ISOLDE een onderdeel van het CERN? 

ISOLDE is een labo met een grote focus op kernstructuur -
onderzoek, al zijn er ook belangrijke onderzoekslijnen in de 
vastestoffysica en de biofysica, alsook hoge-precisie metingen om 
afwijkingen in het standaardmodel van de deeltjesfysica te zoeken. 
In de kernfysica-community is dat de oudste en de meest robuuste 
bron van radioactieve kernen. CERN bestaat sinds de jaren 1960, 
en de eerste versie van “ISOLDE” was al in 1967 operationeel aan 
de allereerste “synchro-cyclotron” van het CERN. De deeltjes -
versneller waar wij vandaag van vertrekken dateert van 1972, al is 
het pas sinds 1992 dat er een volledig nieuwe ISOLDE-faciliteit aan 
gekoppeld werd. Het gamma aan kernen dat geproduceerd wordt, 
is ongeëvenaard. Er worden meer dan 1000 verschillende 
combinaties van protonen en neutronen geproduceerd. Ook de 
instrumentatie die is opgebouwd om die kernen te gebruiken en te 
bestuderen is bijzonder sterk. Nu heeft elke grote installatie natuurlijk 
zijn eigenheid; andere opstellingen zijn ook heel nuttig omdat ze 
complementaire technieken gebruiken.  
 
Maar uit die brede stroom van isotopen moet je dus die selecteren die je 
wil bestuderen. Hoe doe je dat? 

Uit dat mengsel van isotopen haal je diegene met de gezochte 
massa. Aan de trefschijf hangt een ionenbron die ervoor zorgt dat 
de isotopen worden geïoniseerd, zodat we met elektrische en 
magnetische velden de ionen kunnen manipuleren (versnellen, 
afbuigen …). Sinds begin jaren 1990 gebruiken we een ionenbron die helpt 
om enkel de isotopen van een specifiek element te ioniseren: de kernen 
worden onderworpen aan laserionisatie, wat element-specifiek is. 
Daarna worden de isotopen gescheiden op massa: via massapectrometrie 
selecteren we het isotoop met de gewenste massa. In het geval van kernen 
met massa getal 78 krijg je dus in deze constellatie geen 78Ni (omdat die 
isotoop niet uit de ionenbron komt) maar wel 78Cu. Ondanks de zuivering 
in de laser-ionenbron zijn er nog een aantal andere elementen die ook 
geïoniseerd worden via andere processen: 78Ga, 78Sr, molecules ... 
Daarmee moet je als experimentator leren leven. Hoe dan ook zijn we 
dan klaar om te meten welke energie er nodig is om de 78Ni te exciteren 
met een volgende set van lasers. 
 
Hoe gaat dat in zijn werk? 

CRIS (Collinear Resonant Ionisation Spectroscopy) is een meerstaps 
lasersysteem dat bedoeld is om zo precies mogelijk de atomaire energie 
te meten, tot op het ‘hyperfijn’ niveau. Eerst moeten we van de ionen terug 
neutrale ‘atomen’ maken door er een elektron aan toe te voegen. 
Daarna worden de te onderzoeken kernen onderworpen aan twee lasers: 
een eerste met een heel specifieke frequentie voor excitatie, een tweede 
voor ionisatie (waardoor ze naar het telstation kunnen worden geleid). 
 

De golflengte van de eerste laser is heel 
precies af te stellen en kan ook zeer precies, 
volautomatisch, gevarieerd worden. Door dan te 
tellen hoeveel ionen er ontstaan als functie van 
de frequentie van die laser, meet je heel precies 
welke excitatie-energie de bestudeerde kern 
kenmerkt. Voor koper weten we dat er een 
specifieke excitatie gebeurt rond een golflengte 
van 249 nm. En dat kunnen we heel fijn variëren 
zodat we kleine verschillen in excitatie-energie 
detecteren. 
 
Kun je dan echt een laser afstellen zodat de 
golflengte 249,1 of 249,2 nm is? 

We gebruiken nog veel kleinere variaties in die 
energie; we scannen 249,0001 – 249,0002 en 
zo verder. Lasertechnologie vandaag kan 
onwaarschijnlijke dingen. De eigenschappen van 
laserlicht laten toe om via interferometrische 
methodes heel kleine variaties in de laser 
frequentie nauwkeurig te meten en controleren.  
En dat is niet de enige stap die ongewone 
precisie vereist. u
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De setup-fase van zo’n experiment is eigenlijk een heel intens proces. 
De eerste resonantie die we zien, is een bijzonder moment. Het is heel 
indrukwekkend als je bedenkt hoeveel tussenstappen en onderdelen 
allemaal tegelijk perfect moeten werken.  
 

Hoe moet ik mij dat voorstellen, zo’n resonantie “zien”? 

We tellen hoeveel geëxciteerde deeltjes er doorheen het hele proces zijn 
gegaan. Tellen gebeurt met een “microchannel plate”. De ionen worden 
versneld door een elektrisch veld van veertigduizend volt en hebben dus 
een hoge kinetische energie. Ze botsen met grote snelheid op een materiaal 
dat een of twee elektronen loslaat bij een inslag. Dat wordt versterkt door 
een “electron multiplier”: die elektronen worden in een elektrisch veld naar 
een volgende detectieschijf geleid, in verschillende stappen, tot die ene 
lading versterkt is tot enkele duizenden, en dus een meetbare elektrische 
stroom veroorzaakt. Die stroomstootjes worden geteld, en dat vertelt ons 
hoeveel kernen er op de eerste detectieplaat zijn gebotst. 
 
En bij die bijna-dubbelmagische kern hebben jullie iets bijzonders geobserveerd? 

Dankzij de zeer hoge precisie van onze metingen, hebben we opgemerkt 
dat het effect van “odd-even-staggering” voor de koperisotopen uitvlakt 
wanneer je de dubbel magische kern benadert. 

Blijkbaar is het effect van het eenzame neutron in 
zo’n kern aanzienlijk minder. Als je die informatie 
legt naast de theoretische berekeningen die we 
maken over deze kernen, dan zien we dat we 
onze modellen opnieuw moeten verfijnen. 
De volgende dubbel-magische kern is 100Sn, 
met 50 protonen en 50 neutronen, ook weer een 
zeer exotische kern waarover op dit moment zeer 
weinig gekend is. Nu willen we natuurlijk weten 
hoe het zit met ladingsstralen van kernen in 
die buurt.  
 
Is het realistisch om de metingen te doen voor die 
kernen? Ga je die kunnen produceren en meten? 

Dat is wel de bedoeling. Voor mij is dat geen 
hoofdproject meer, er zijn nieuwe studenten aan 
het zoeken naar oplossingen daarvoor. Twee jaar 
geleden zijn we tot bij 103Sn geraakt. 100Sn 
produceren is niet onmogelijk op ISOLDE, 
maar de productie zal heel laag zijn, nog minder 
dan de 20 deeltjes per seconde die we voor 78Cu 
hadden. Om die kern op te meten hebben we 
al aanzienlijke aanpassingen aan de opstelling 
moeten maken, maar om in de buurt van 100Sn 
te komen, zullen er opnieuw aanpassingen 
vereist zijn die er voor zorgen dat elke stap nog 
efficiënter is, en dat de ‘niet-interessante’ kernen 
aanzienlijk minder voorkomen dan de ‘gewenste’ 
kernen. 
 
Je bent ook als co-auteur betrokken bij een recent 
artikel van Ronald Garcia-Ruiz over de studie van 
radio-actieve moleculen.  

De meerwaarde van het werk van Ronald, 
die trouwens ook zijn doctoraat behaalde aan de 
KU Leuven een tweetal jaar voor mij, is dat hij 
inderdaad metingen doet op radioactieve 
moleculen, niet op kernen. Dat is nieuw, het gaat 
hier niet meer over fysica die kernstructuren 
bestudeert, maar wel over “beyond standard 
model”-onderzoek. Binnen een zeker kader werkt 
het standaardmodel zeer goed, maar we weten 
dat er dingen aan mankeren. Experimentele 
metingen van fenomenen die het standaardmodel 
verkeerd voorspelt zijn nodig om een idee te 
krijgen van wat er ontbreekt in het model, 
maar dat is bijzonder moeilijk en geeft nieuwe 
uitdagingen. Radioactieve moleculen zijn 
systemen waarvan we hopen dat “beyond 
standard model” effecten meetbaar kunnen 
worden in de toekomst. Het werk van Ronald 
geeft daar een aanzet toe, met de studie van 
radiumfluoride (RaF).  
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Gemiddelde gekwadrateerde waarden voor de afwijking van de ladingsstraal van koperkernen met 
verschillend aantal neutronen, vergeleken met 65Cu (N=36). Het kadertje toont de OES. 
Credits: CRIS Collaboration



RaF is een zwaar molecule, en omdat radium geen stabiele isotopen heeft 
was de moleculaire structuur niet eerder waargenomen. Dat werk vereist 
dus een heel aantal stappen. Ten eerste: hoe produceren we RaF? 
En, als dat al lukt: hoe kunnen we met laser spectroscopie een overgang 
naar het eerste geëxciteerde stadium waarnemen? Er zijn totaal geen data 
over welke energie je daarvoor ongeveer zou nodig hebben. Veel onzeker -
heden dus, maar we waren optimistisch dat de technieken die we voor de 
studie van exotische kernen opgebouwd hadden de metingen mogelijk 
konden maken. 
 
In het artikel is een eerste geëxciteerde toestand in RaF gevonden, 
en worden een aantal eigenschappen van RaF gemeten. We tonen onder 
andere aan dat die molecules met lasers kunnen gekoeld worden tot extreem 
lage temperaturen, wat een vereiste is voor de hoge-precisiemetingen die 
afwijkingen in het standaardmodel willen blootleggen. Dat dat mogelijk 
bleek, is een vertrekpunt voor een heel nieuwe lijn van onderzoek.  
 
Wat is jouw rol in dat onderzoek? 

Voor mij past zo’n experiment in de context van: hoe kunnen we onze 
kennis en ervaring met radioactieve kernen exploiteren voor ander 
onderzoek? Binnen de community zijn wij de experten in productie en 
efficiënte detectie en meting van speciale kernen. Dat is een voorbeeld 
van hoe we die sterktes ontwikkelen voor heel andere vragen. Ronald is 
nu trouwens bezig met de verdere uitbouw van dit type onderzoek, 
als professor bij MIT. 
 
Je bent zelf als postdoc aan het werk aan de universiteit van Jyväskylä in Finland. 
Hoe ben je daar terecht gekomen? En wat doe je nu? 

Ik was al in Finland geweest omdat de laser die we gebruikten voor mijn 
onderzoek op CERN, daar ontwikkeld is. Er is hier ook een deeltjesversneller 
waarmee radioactieve kernen worden geproduceerd. Het is trouwens een 
heel andere productiemethode dan ISOLDE, die niet dezelfde gevoeligheid 
heeft aan chemie, waardoor we hier wel kortlevende Ni-isotopen kunnen 
produceren. Helaas enkel Ni-isotopen met weinig neutronen, niet 78Ni 
dat zeer veel neutronen bevat. 
 
Als postdoc ben ik bezig met de ontwikkeling van hogere precisie -
technieken in laserspectroscopie, zodat we andere observabelen kunnen 
meten. Het is ook de bedoeling om meer efficiëntie in te bouwen door ook 
hier technieken als CRIS te ontwikkelen. Daar ben ik effectief ook mee 
bezig, maar de focus ligt sterk op de precisie. Hopelijk kunnen we door 
grotere precisie andere eigenschappen van kernen meten, en wie weet, 
in de toekomst ook van molecules.  
 
Welke eigenschappen dan? 

Naast een ladingsstraal heeft een kern ook een dipoolmoment, een kenmerk 
dat te maken heeft met magnetische eigenschappen, en een quadrupool -
moment – een elektrische eigenschap die iets zegt over de vorm van de 
kern (een perfect bolvormige kern heeft een quadrupoolmoment gelijk aan 
nul). De volgende stap is het octupoolmoment, iets wat over hogere-orde 
magnetische eigenschappen gaat en nog nooit gemeten is voor exotische 
kernen. Dat zou ik dus willen meten.  
 

Als dat nooit gemeten is, hoe begin je daar dan aan? 
Daar bestaan dan nog geen technieken voor? 

Ja, precies, en daarom doe ik het ook. Ik vind 
het begrijpen van de kernfysica enorm boeiend, 
maar de technische uitdagingen waar je voor 
staat elke keer als je iets wil meten, vind ik zeker 
zo interessant. Die nieuwe technische 
ontwikkelingen leiden dan ook vaak tot nieuwe 
toepassingen, zowel in andere onderzoekslijnen 
als soms ook in de maatschappij. De CRIS 
methode wordt nu bijvoorbeeld op punt gezet 
om te gebruiken voor ‘isotopenbepaling’, 
een methode die o.a. gebruikt wordt voor het 
dateren van bijvoorbeeld historische artefacten. 
Ik heb de voorbije jaren al een heel aantal 
technieken mee ontwikkeld en verbeterd. 
Deze is de volgende. t
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Measurement and microscopic 
description of odd–even staggering of 
charge radii of exotic copper isotopes, R. 
de Groote et al, https://www.nature.com/ 
articles/s41567-020-0868-y 

Spectroscopy of short-lived radioactive 
molecules, R.F. Garcia Ruiz et al., 
accepted in Nature (2020) 

Ruben de Groote heeft in 2018 voor zijn 
doctoraat (promotor Gerda Neyens) de 
prijs Wetenschap en Innovatie van de 
Faculteit Wetenschappen gekregen. 

“Ik vind het begrijpen van de 
kernfysica enorm boeiend, maar 
de technische uitdagingen waar 
je voor staat elke keer als je iets 
wil meten, vind ik zeker zo 
interessant.” 



Onderzoek je tuin!  

Wat zijn nu eigenlijk ecosysteemdiensten of 
natuurvoordelen? En wat is de link met tuinen?  

Pieterjan De Geest (KU Leuven): 
Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die 
de maatschappij van ecosystemen ontvangt. 
Dat kunnen zowel materiële dingen zijn als 
diensten. Bomen en struiken in een tuin kunnen 
bijvoorbeeld helpen tegen luchtvervuiling, omdat 
hun bladeren de lucht filteren. Ze kunnen ook 
helpen tegen wateroverlast omdat ze het water 
opslorpen. Verder kunnen ze bij hittegolven 
helpen de lokale temperatuur te verminderen 
doordat ze aan evapotranspiratie doen en 
schaduw geven. Bloemen in tuinen zorgen voor 
bestuivingsmogelijkheden. Dat draagt er mede 
toe bij dat de populatie van bestuivende insecten, 
zoals de honingbij, groot genoeg blijft zodat ze 
ook landbouwgewassen kunnen blijven 
bestuiven. Maar natuurlijk kan je net zo goed 
iemand een plezier doen met een boeketje 
bloemen uit je tuin! 
 
Een volgende vraag is dan wat een tuin is? 
Bestaat daar een definitie voor?  

Paul Verschueren (tuin+): Etymologisch komt 
‘tuin’ van het Middelnederlandse ‘tuun’, wat verwijst 
naar een vlechtwerk van teen, een omheining. 
Een tuin is dus van oorsprong een afgesloten 
ruimte die mens en gewassen moest 
beschermen tegen de invloeden van buitenaf, 
van de ‘wildernis’. Doorheen de geschiedenis 
hebben tuinen verschillende betekenissen 
gekregen als gevolg van de veranderende 
historische, sociale, culturele en politieke context. 
Binnen eenzelfde tijd duiken ook tegengestelde 
opvattingen op over wat een tuin is. 

Er is dus niet zomaar een definitie te geven. Vandaag zijn tuinen in onze 
maatschappij sterk verbonden met het particuliere wonen – de tuin als 
buitenkamer – maar we zien ook langzaamaan het belang van natuur in 
de tuin toenemen. We moeten de wildernis niet meer tegenhouden, 
maar de natuur meer toelaten.  
 
Is die focus op tuinen nieuw voor onderzoek aan KU Leuven?  

Ben Somers (KU Leuven): Binnen mijn team onderzoeken we al 
verschillende jaren hoe de stedelijke groeninfrastructuur kan bijdragen aan 
een verbetering van de lokale leefomgeving. Het onderzoek in tuinen bleef 
tot nu toe beperkt tot kleinschalig experimenteel onderzoek in een beperkt 
aantal tuinen. Met de lancering van MijnTuinlab.be opent nu een nieuwe 
wereld.  
 
Waarom is het zo belangrijk om burgers hierbij te betrekken? Jullie hopen op 
10 000 deelnemers aan het project. Dat lijkt best veel!  

Ben Somers (KU Leuven): Tuiniers, overal te lande, kunnen ons nu helpen 
om data over hun tuin te verzamelen en laten zo toe om het tuinonderzoek 
veel grootschaliger aan te pakken. Zo kunnen we nieuwe onderzoeksvragen 
definiëren, robuustere (statistische) analyses uitvoeren en nieuwe inzichten 
verwerven in hoe het tuinencomplex kan bijdragen aan een verbeterde 
lokale leefomgeving. 

DOOR AN STEEGEN
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Op 24 april werd MijnTuinlab.be gelanceerd. De website is het resultaat van een citizen 
science project dat opgezet werd door Kenniscentrum tuin+, Natuurpunt en KU Leuven 
met als doel meer te weten te komen over tuinen. Tuinen nemen immers 9% van de 
oppervlakte van het grondgebied van Vlaanderen in en er is zeer weinig over geweten. 
Binnen dit project willen we dat veranderen door informatie over tuinen te verzamelen 
en burgers een idee te geven over de ecosysteemdiensten of natuurvoordelen die hun 
tuin levert voor henzelf en hun omgeving. 



Thérèse Steenberghen (KU Leuven): We hebben overigens op een 
weekend tijd het dubbele aantal mensen bereikt van het doel van die 
10 000 deelnemers! Deels kan dat liggen aan de Corona-crisis waardoor 
mensen ‘in hun kot’ meer tijd hebben om over hun tuin na te denken en er 
actief mee bezig te zijn. Maar het toont ook aan dat burgers bereid zijn om 
samen te werken en bij te dragen aan onderzoek, en op die manier een 
beter beleid te ondersteunen. Burgerwetenschap geeft mensen een stem 
om te zeggen wat ze belangrijk vinden. MijnTuinlab biedt de mogelijkheid 
om die communicatie te ondersteunen, en om feedback te geven over de 
mate waarin mensen goed bezig zijn. Al te vaak ligt de nadruk op NIMBY 
(Not In My Backyard). Wij laten de N weg, en gaan voor een positief verhaal 
van informatie delen, gebouwd op vertrouwen tussen burgers, wetenschap 
en beleid. 
 
Natuurpunt heeft in het verleden al vaker een beroep gedaan op die burger, 
zoals in de Vlinder- en Vogeltellingen. Wat is hier nu anders?  

Wouter Vanreusel (Natuurpunt): Uit 16 jaar vogelweekends en 13 jaar 
vlinderweekends hebben we al interessante verbanden kunnen leggen 
tussen tuinsamenstelling en soortenrijkdom en ook interessante regionale 
verschillen aangetoond. Maar het blijven steekproeven gedurende een 
weekend per jaar waardoor je moeilijk kan vergelijken tussen jaren en al 
zeker niet doorheen het jaar. Door regelmatiger te tellen, hopen we 
robuustere cijfers te verzamelen over onze Vlaamse en Brusselse tuinen en 
hun omgeving. Door de methodiek gelijk te stellen aan tellingen buiten 
tuinen, kunnen de cijfers ook vergeleken worden met het landschap buiten 
tuinen. Het meest boeiende aan het Mijn Tuinlab-platform vind ik dat je in 
dezelfde tuinen nu verschillende types gegevens verzamelt en die kan 
uitwisselen tussen verschillende onderzoeken.  
 
Levert het de burgers ook iets op dat ze meedoen aan dit onderzoek?  

Paul Verschueren (tuin +): Gebruikers die hun tuinscore berekenen zien 
op welke ecosysteemdiensten ze hoog scoren en op welke minder hoog. 
Daarmee kunnen ze aan de slag. We stimuleren hen om hun score te 
verbeteren. Daarvoor krijgen ze op de website tips op maat. Veel tips zijn 
onmiddellijk toepasbaar, door iedereen. Je hebt er echt geen groene vingers 
voor nodig. 

Tot slot spreken jullie ook jongeren aan in dit project.  

An Steegen (KU Leuven): Inderdaad! 
Aansluitend bij het project voor de burger 
hebben we ook een STEM-project ontwikkeld. 
Daarin kijken we ook naar de ecosysteem diensten 
van tuinen, en linken we die met onderwerpen 
die op school behandeld worden zoals de 
watercyclus, klimaatverandering, enzoverder. 
Leraren kunnen de schooltuin of individuele 
tuinen van leerlingen kiezen om het onderzoek 
uit te voeren. Elementen van biologie, 
aardrijkskunde, technologie worden samen -
gebracht en de uitdaging voor leerlingen is om 
de gekozen tuin zo aan te passen dat die hoger 
scoort op vlak van ecosysteemdiensten. 
Ze pimpen hun tuin dus! In de klas kan dan volop 
gediscussieerd worden over gemaakte keuzes. 
Dat laatste kan je natuurlijk ook doen met enkele 
deelnemers in je straat of met je buren. t 
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Bent u benieuwd naar uw tuinscore? 
Maak een profiel aan op mijntuinlab.be, 
evalueer of uw score overeenkomt met 
uw verwachtingen of had of met de 
gemiddelde score van gelijkaardige 
tuinen, en bekijk of de tientallen tips op 
dezelfde website uw tuin vooruit kunnen 
helpen op vlak van natuurvoordelen! 
Veel plezier ermee!
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WETENSCHAP EN CORONA

“ALL ONGOING RESEARCH AT KU LEUVEN IS SUSPENDED.” 

In mid-March reinforced measures were put in place by the Belgian 
government to mitigate the effects of the novel coronavirus disease 2019 
(COVID-19) spreading across Belgium, which effectively suspended normal 
daily life for the foreseeable future, and along with it all non-essential 
research that can't be done from a distance at KU Leuven suddenly ground 
to a halt. Looking back, there is so much more that we now know about 
COVID-19 that we did not know a few months ago. Our new collective 
knowledge is greatly due to research being performed all over the world 
on this novel coronavirus (SARS-CoV-2) demonstrating the importance of 
international collaborative scientific research. Nevertheless, the current crisis 
has had an endless list of consequences for research communities all over 
the world.  

BELGIUM GOES INTO LOCKDOWN 

Around mid-March events quickly unfolded as the World Health Organization 
(WHO) declared COVID-19 a pandemic on the 11th of March while the virus 
spread across Belgium reaching a total of over 1,000 reported positive 
cases a day later. Furthermore,  due to the stricter “reinforced measures” 
implemented in Belgium on the 17th of March almost all activities at 
KU Leuven campuses ceased including research, which had previously been 
spared. All running experiments in labs had to be stopped and only essential 
personnel needed for maintaining equipment or other research activities that 
could not be stopped were allowed to go into the offices and labs.  
 
Teaching, research, group meetings, PhD defenses, presentations and 
almost every aspect of everyday life for a researcher transitioned to online 
platforms with heavier reliance on Toledo for teaching and Skype for 
Business or Zoom as a replacement for face-to-face interactions. However, 
not everyone is fortunate enough to be able to work effectively from home. 

For those relying on experiments that can only be 
performed with the facilities available on campus 
there is only so much data analysis, literature 
reading, and writing that can be done. 
Furthermore, the lack of suitable workspaces, 
computers, software or even reliable access to 
the internet can be further hurdles encountered 
for some while working from home.  
 
In particular, easily accessing publications and 
other e-resources from home is probably one of 
the basic requirements for researchers working 
on writing up their work or planning future 
experiments. Fortunately, KU Leuven offers many 
options for accessing publications remotely and 
multiple publishers adjusted their access rights to 
facilitate off-campus research during the COVID-19 
crisis. However, the importance of open-access 
publications has become even clearer.      

SEVERAL WEEKS INTO LOCKDOWN 

Although the practicalities of working from home 
were most likely some of the first concerns, 
particularly in the first few days, additional factors 
imposed by the stay-at-home policy may have 
come more into play after several weeks, making 
life for students and staff alike increasingly difficult. 
These times are certainly hardest for the people 
directly affected by COVID-19 who have been 
infected by the virus themselves, know other 
people who have fallen ill or have even lost loved 
ones. In addition, the confinement and isolation 
resulting from the necessary measures taken by 
governments all over the world can also take 

Impact of COVID-19 
on Research at KU Leuven
BY DAVID SALAZAR MARCANO
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a significant emotional and physical toll on some 
people, making even the simplest of tasks 
significantly harder to undertake.  
 
Of course not everyone has been affected 
equally. Researchers who heavily depend on 
lab-work or fieldwork are among the hardest hit. 
Researchers working on observing natural 
phenomena may now be delayed by more than 
just a few months as the narrow window during 
which observations can be performed has been 
missed or cut short. Continuing research work 
from home can also be particularly difficult for 
researchers with young children or other family 
members who heavily depend on them. 
Additionally, international researchers may have 
found themselves isolated in a foreign country, 
while far away from their families. Despite this 
difficult situation, some chose not to return to 
their home country due to the risks of travelling 
and out of fear of unwittingly bringing the virus 
with them to vulnerable family members. Hence, 
the COVID-19 crisis has had a severe impact on 
a wide range of people. 
 
On the other hand, not all impacts of the 
COVID-19 pandemic have been negative as 
some people have found themselves much more 
productive than usual with more time on their 
hands to do tasks that had been pending for a 
long time. Analyzing data, writing and, most 
importantly, going through the literature took 
the forefront during the period of restricted 
experimental activity as the pandemic reduced 
the number of interruptions that would otherwise 
stand in the way of getting some of these 
important tasks done.  
 

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL 

On the 15th of April, the National Security Council stated that they 
envisioned the gradual relaxation of the reinforced measures by early May. In 
line with this, as of mid-April plans were already being made for researchers 
to gradually return to their experiments, starting by allowing only a limited 
number of people back into campus with strict rules being enforced. In the 
meantime, research at KU Leuven certainly did not stop altogether because 
of the pandemic. In fact, multiple researchers across UZ Leuven and KU 
Leuven continued performing essential research in the fight against COVID-
19. Moreover, to encourage this kind of research, funding agencies across 
the world quickly made funding available for research relating to COVID-19, 
such as the FWO, which has announced a total budget of € 2.5 million. 
Hence, although the future may seem at times unclear, we can at least be 
comforted by the fact that people all over the world are working intensively 
to provide us with more clarity and solutions to our current problems, as 
scientific research has always strived to do. 

Overall, there are many lessons that we can learn from the events that have 
taken place over the past few months, which will most likely continue to fuel 
the scientific literature as research on the subject continues. Hopefully, 
we will come out of this pandemic more prepared for any future outbreak 
and with a greater appreciation for healthcare workers, service providers 
and researchers who have all played instrumental roles in saving lives, 
maintaining society, and preparing us for a brighter future. What is more, 
even once the dangers due to the virus are under control we will have to 
move forward with understanding and compassion by continuing to look 
out for each other as many people will have had their lives significantly 
disrupted by the consequences of the pandemic. t 

 

 

 
 
 
 
 
1: © Kobu Agency on Unsplash 
2: © Allie Smith on Unsplash 
3: combination of images by CDC on Unsplash and Freddie Marriage on Unsplash 
4: © David Salazar Marcano 
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WETENSCHAP EN KUNST

De rol van kunst in tijden 
van onzekerheid en 
compartimentalisatie

Maandag 16 maart 2020. Ik pik Ineke op aan het station in Vertrijk. 
We hadden afgesproken in De Broeikas, een coöperatieve cowerkplek voor 
ondernemers en kunstenaars in Neervelp. De lockdown light is al 
aangekondigd maar reizen voor het werk is nog toegestaan. De striktere 
versie van de lockdown die zal starten op 18 maart hangt al in de lucht. 
Samenkomen voor het werk mag nog wel, maar er klinkt twijfel in ons denken. 
Komen we samen of niet? We doen het toch, de goesting is te groot. 
 
Ineke en ik wilden de coronacrisis beter begrijpen en voor ons was het een 
interessant experiment om dat al tekenend te doen. Het resultaat zie je in 
het kunstwerk ‘compartimentalisatie’, waarvan een fragment op de cover 
van dit tijdschrift staat. Eens de lockdown een feit was, voelden we de 
noodzaak om ons artistiek onderzoeksproject verder te zetten dus richtten 
we een online zoomgroep van zes kunstenaars op met de naam 
‘Embracing uncertainty’. Wekelijks delen we er onze portretten van het virus 
waardoor we stap voor stap, via de artistieke dialoog, een dieper begrip 
ontwikkelen. We spelen op elkaar in en bevruchten elkaars werk. 
Cocreatief en voedend. Elke week onderzoeken we nieuwe facetten. 
De crisis raakt immers aan vele persoonlijke en maatschappelijke thema’s 
en nodigt uit tot stilstand en reflectie.  
 
Ik ben opgeleid als master in de biochemie en master in de virologie. 
Daarnaast behaalde ik een doctoraat in de medische wetenschappen. 
Na mijn doctoraat werkte ik een tijdje in de medische ethiek en was ik jaren 
actief als wetenschapscommunicator aan de UCLL. Op het einde van mijn 
doctoraatsopleiding startte ik ook mijn grafische opleiding. Mijn verwondering 
voor beeldend bezig zijn is er altijd geweest. Als kind kon ik uren tekenen, 
vanuit mijn fantasie en vaak ook naar waarneming. Tijdens mijn studies 
genoot ik heel erg van de lessen plantkunde, dierkunde, biologie, anatomie, 
histologie, microbiologie en virologie. Ik vond het fantastisch om het 
verbazingwekkende verhaal van de levende materie al tekenend onder de 
knie te krijgen. Heerlijk om in te zoomen met de microscoop, cellen te zien, 
het cytopathogeen effect van een virus te observeren in celculturen, 
histologische coupes van hersenweefsel te screenen.  
 
Toen ik in het labo werkte, ging ik heel vaak tussendoor naar de cellen 
kijken, gewoon omdat ik ze zo mooi vond. Keer op keer werd ik getroffen 
door de wonderlijke volmaaktheid van het leven. Hoe meer ik begreep hoe 
het leven in en tussen de cellen functioneerde, hoe groter mijn verwondering. 
De organische vormen, de ingeniositeit van de microbiologische machinerie 
van het leven, het boeide me enorm. Meer en meer stond ik ook stil bij de 
grote waarom-vragen, die eerder benaderd worden in de filosofie en de 
psychologie. Ik maakte schetsen en etsen op basis van fotografische 
opnames van experimenten in het labo. 

Ik herinner me de groene cellen van Dirk en 
de kastanjebruin gekleurde hersencellen van de 
muizen van Kristel. Ook in mijn projecten als 
wetenschapscommunicator was kunst een van 
mijn stokpaardjes. Ik zette honderden kinderen 
achter de microscoop en nodigde hen uit om te 
tekenen wat ze observeerden. De cellen van 
een ajuin, gistcellen, vlooien en waterdiertjes. 
Teken gewoon wat je ziet, niets meer en ook 
niets minder. Observatie als basis van ware 
wetenschap.  
 
In 2014 besloot ik om mijn werk als wetenschaps -
communicator om te ruilen voor het leven van 
zelfstandig ondernemer en kunstenaar. 
Ik werkte als printmaker, ontwierp covers voor 
wetenschappelijke tijdschriften en vier jaar 
op rij maakte ik een kunstwerk en bijhorende 
nieuwjaarskaart voor Marc Van Ranst die 
een warm hart toedraagt aan kunst. 
Recent vervolmaakte ik me in de sociale 
kunstvorm die ‘scribing’ heet. Zo ben ik tekenend 
en schilderend aanwezig op (momenteel enkel 
virtuele) meetings en individuele gesprekken als 
Art Facilitator en Coach. Met potlood en penseel 
richt ik me op de essentie die komt bovendrijven 
in gesprekken tussen mensen. Ik werk op klein 
formaat en stuur de visuele verslagen achteraf 
door via mail en via de brievenbussenpost. 
Zo ontvangen mensen een tastbaar memento 
dat vaak dient als anker. 

DOOR ANJE CLAEYS
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Krachtige beeldtaal die boekdelen spreekt. 
Kunst als houvast in tijden van onzekerheid. 
Diep verankerd in het zijn. Uitzoomen en in 
vraag stellen. Van de feiten naar de betekenis, 
verbanden in kaart brengen, de bredere context 
onderzoeken en onderweg een poging doen om 
de essentie te vatten. Zichtbaar maken wat gezien 
moet worden. De rol van de kunstenaar.  
 
Het bevragen van verschijnselen leerde ik tijdens 
mijn wetenschappelijke opleiding. Als doctoraats -
student leerde ik inzoomen. Als kunstenaar maak 
ik de tegenovergestelde beweging. Een beweging 
die me wel ligt. Immers, je kan vragen stellen 
zonder expliciet op zoek te moeten gaan naar de 
antwoorden. Aan KU Leuven leerde ik het belang 
van het kritisch doch open onderzoeken van wat 
er zich aandient, via het stellen van specifieke 
hoe-vragen. Als kunstenaar sta ik eerder stil bij 
waarom-vragen, ik observeer wat is en probeer de 
dingen te plaatsen in een breed maatschappelijk 
kader. Ik kan de wereld bestuderen, out of the 
box, kritisch, open en vrij. Die artistieke vrijheid 
bevalt me wel, ver weg van het hele ‘publish or 
perish’ gebeuren. 
 
Mijn etsen en lino’s bieden een blik op het 
wonder van de natuur en zetten aan tot 
verwondering over het leven in al zijn facetten. 
Daarbij is de taal van de wetenschap vaak 
expliciet aanwezig in mijn werk: sporen van 
microscopische structuren, grafieken en tabellen, 
cellen en virussen, apparaten en voorwerpen 
rechtstreeks geïmporteerd uit laboland. 
Ik hanteer graag een kleurenpalet met felle 
en contrasterende kleuren die dynamisch in 
elkaar vervloeien. 

Ik onderzoek de wereld met de ogen van een onderzoeker, dat is mijn 
natuur. Mijn uitvalsbasis is verwondering. Ik analyseer mijn omgeving 
microscopisch. Details worden uitvergroot en in een nieuwe context 
geplaatst. De drager is zink. Of koper. De boodschap ontstaat bij het 
drukken. Superponerende afdrukken zorgen telkens voor een andere 
invalshoek en zetten aan tot nadenken. Woorden, cijfers en andere 
symbolen ontbreken hierbij niet. Ook voeg ik graag poëtische lagen toe 
aan mijn werk. Zo voeden woord en beeld elkaars betekenis. Ze bieden 
me een gelaagdheid waarop ik niet uitgekeken raak. t
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Anje Claeys, PhD, is viroloog en kunstenaar. Haar portfolio is te verkennen via 
www.anjeclaeys.be. Je leest meer over haar werk als Essential Harvester op 
www.bioart.eu. Op die website vind je ook haar blog terug over de coronacrisis.  
 
Je kan een beroep op me doen om een visueel verslag te maken van een 
vergadering, een seminar, een experteninterview of een congres. Via de kunst van 
scribing krijgt je bijeenkomst meer diepgang, deelnemers ervaren de visuele oogst 
als een tastbaar anker dat verbinding genereert en helderheid schept. De beelden 
bieden extra zichtbaarheid via sociale media. Voor bedrijven en organisaties bied ik 
ontwarsessies aan voor teams en individuele medewerkers. Samen ontwarren we 
vragen gelinkt aan de coronacrisis, de uitdagingen die voor ons staan en creëren 
we een visueel kompas.  
 
Sociale media kanalen: 
www.instagram.com/bioartprint (art) en www.instagram.com/broeiprint (scribing) 
www.facebook.com/bioartleuven 
#essentialharvesting 
 
Ineke Hulselmans, MSc Politieke Wetenschappen, is facilitator/coach en 
kunstenaar en gebruikt kunst en creativiteit ten dienste van verandering. 
Meer daarover kan je vinden op www.yohakuart.com, hier houdt zij een blog bij 
van artistieke responsen op het corona virus.  
 
Sociale media kanalen: 
www.instagram.com/inekesunshine 



The Faculty of Science Supports 
STEM Education in Aruba
In august 2019, the SISSTEM (Sustainable Island 
Solutions through Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) project was launched. 
In this project of the Government of Aruba, 
financed by the 11th European Development Fund 
for Overseas Countries and Territories, the Science, 
Engineering and Technology (SET) Group of the 
KU Leuven and the University of Aruba collaborate 
to establish a new Bachelor's programme in STEM. 
 

ARUBA, A SMALL ISLAND STATE WITH LARGE CHALLENGES 

Aruba with its white beaches, blue ocean and 365 days of sunshine is 
known as a great holiday destination, attracting about two million tourists a 
year. However, behind this paradisiacal surface lays a myriad of complex 
and intertwined environmental and socio-economic challenges. The usual 
suspects are challenges related to climate change, including dying coral 
reefs and sea level rise. However, being a small island state of about 180 km² 
with about 115,000 inhabitants, Aruba also faces challenges directly linked 
to its geographical context.  
 
Firstly, as conventional agriculture is nearly impossible due to the dry 
climate, poor soil and small surface, the majority of fruit and vegetables, 
meat and even fish is imported. Aruba is also dependent on oil import for 
electricity and fresh water production. Almost all other goods are imported 
as well, as the lack of economy of scale limits large-scale industry. 
 
The combination of import and mass tourism 
creates tons of waste, while there is hardly any 
space to dump it. This leads to an overflowing 
waste dump site in the mangrove forest, adjacent 
to the precious coral reefs. Hence, while the 
tourism sector generates employment and income, 
it also puts an extra burden on the ecosystem.   
 
These challenges motivated the Aruban 
Government to transform their economy into a 
sustainable green one, reducing their dependence 
on fossil fuels and tourism. The country’s 
vulnerability and the urgency to make this shift 
have become even more apparent during the 
COVID-19 virus pandemic and related travel bans.

 To realise this transformation, Aruba needs 
policy makers and scientists with sufficient 
technological and scientific knowledge, who can 
apply their knowledge within the context of small 
island states. However, Aruba faces limited 
human and financial capacity. Furthermore, 
until recently, the absence of tertiary education 
in STEM made the island dependent on external 
education and expertise. Hence, local youth 
interested in science and technology migrate, 
further reducing human capacity. To prevent a 
further brain drain, the SISSTEM project was 
developed. 
 
THE SISSTEM PROJECT 

The SISSTEM project aims to establish a STEM 
Bachelor programme at the University of Aruba in 
close collaboration with about 23 professors from 
the SET Group. These professors are guided by 
Vice Rector of the SET Group professor Gerard 
Govers, Honorary Vice Rector professor Georges 
Gielen and Honorary Dean of the Faculty 
Bioscience Engineering professor Nadine Buys, 
who is the programme’s academic coordinator. 
Specifically, for the Faculty of Science, prof. 
Filip Volckaert, prof. Anton Van Rompaey, 
prof. Maarten Loopmans, prof. Constanza Parra 
Novoa, and prof. Wim Dehaen are involved. 
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Due to the dry climate on Aruba, conventional agriculture is nearly impossible.



They support the new local senior lecturers in the 
development of the different courses. Additionally, 
KU Leuven aims to build up the human capacity 
in STEM through 12 PhDs. 
 
BACHELOR PROGRAMME 

The 180 ECTS English Bachelor programme 
consists of two parts. The first part is a general 
education in STEM. In the second part, students 
can specialise in one of the following themes: 
Bio-Environmental Sciences; Information and 
Data Sciences; and Technology and Engineering. 
As alumni of the SISSTEM programme hopefully 
become the next generation of policy makers and 
scientists responsible for the further sustainable 
development of Aruba and other small island 
states, the aim is to educate the students 
theoretically, but also to prepare them to use 
their acquired knowledge in practice. 
 
PHD PROGRAMME 

Within the SISSTEM project, 12 PhD candidates 
will do research on various topics, but with one 
common thread: the further sustainable develop -
ment of Aruba and other small island states. 

For example, the PhD researcher supported by 
prof. Volckaert studies the interconnection of 
marine populations in the Caribbean Sea. Prof. 
Van Rompaey, prof. Loopmans and prof. Parra 
Novoa support two PhD projects: one on the use 
of GIS and remote sensing to detect urbanization 
and land use change, and one on social 
innovation and just resilience in the governance 
of natural resources of small island states. Finally, 
prof. Dehaen supports a PhD project looking for 
bio-active compounds in Aruban flora.  
 
FUTURE PROSPECTS 

In 2022, the project funding ends, but SISSTEM 
Bachelor programme’s continuation is ensured. 
Besides their research, the PhD candidates 
support the Bachelor courses together with the 
senior lecturers. As such, they become the next 
generation of senior lecturers. Furthermore, 
over the coming years, KU Leuven and 
the University of Aruba will jointly develop 
a SISSTEM Master programme.  
 

Besides the academic SISSTEM project, the Government of Aruba received 
European funding for the development of infrastructure, necessary for 
STEM education and research. For this project, the government of Aruba 
collaborates with the University of Aruba and the United Nations 
Development Programme. t 
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Aruba, an island of some 115.000 inhabitants welcomes about 2 million tourists per year. With the 
SISSTEM project, the KU Leuven wants to help in reducing Aruba’s dependency on tourism.

This project is funded by the European Union. The contents of this 
article are the sole responsibility of KU Leuven. 
 
Authors:  

• Dr. Anouk Mertens 
Department of Biosystems, Faculty of Bioscience Engineering 

• Eric Mijts 
SISSTEM Project Development Team, University of Aruba 

• Prof. Nadine Buys 
Department of Biosystems, Faculty of Bioscience Engineering
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 februari tot 30 april 2020

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN) 

n CHEMIE 4/2/20 Amaury Organic and polymer synthesis using a Pd-functionalized G. Koeckelberghs /  
DE CATTELLE superparamagnetic nanoparticle catalyst T. Verbiest 

n FYSICA 5/2/20 Arvid MARTENS Visco-elastic material characterisation by means of K. Van Den Abeele / 
the Ultrasonic Polar Scan S. Delrue / 

M. Kersemans 

n GEOLOGIE 7/2/20 Lander An advanced mineralogical study of the clay mineral fractions J. Elsen / M. De Craen / 
FREDERICKX of the Boom Clay  M. Honty 

n WISKUNDE 11/2/20 Sven BUITENDAG Extreme Quantile Inference J. Beirlant / T. de Wet 

n CHEMIE 21/2/20 Andrea DARU Non-noble metal catalysis for cross-coupling reactions: J. Harvey / X. Hu 
computational insights 

n BIOLOGIE 26/2/20 Arne SINNESAEL Bacterial leaf symbiosis – Origin, function, evolutionary gain, E. Smets / B. Verstraete / 
and transmission mode of endophytes in bacteriophilous Rubiaceae B. Panis 

n STERRENKUNDE 3/3/20 Ana ESCORZA Barium stars as tracers of binary evolution in the Gaia era H. Van Winckel /L. Siess 
SANTOS 

n GEOGRAFIE 16/3/20 Gulia GANUGI Understanding the Dynamics of Social Cohesion and Bottom-linked C. Parra Novoa / 
Governance. Social Streets in Trento, Verona and Ferrara A. Maturo / 

P. Van den Broeck / 
R. Prandini 

n FYSICA 25/3/20 Lei MENG Photoacoustic temperature measurement based on C. Glorieux / 
multi-wavelength excitation M. Van der Auweraer 

n BIOLOGIE 28/4/20 Henrik Connectivity and evolution of fishes in the Southern Ocean – F. Volckaert /  
CHRISTIANSEN from species to populations A. Van de Putte 

n CHEMIE 29/4/20 Stijn RAIGUEL Base-stable ionic liquids for extraction of metal ions from K. Binnemans / 
alkaline aqueous solutions W. Dehaen 

n FYSICA 30/4/20 Vyacheslav Fabrication and characterisation of a single cluster transistor   J. Van de Vondel / 
ZHARINOV E. Janssens 

n CHEMIE 30/4/20 Arne VAN Recovery of valuable metals from urban waste via oxidative K. Binnemans /  
DEN BOSSCHE dissolution in polyhalide ionic liquids W. Dehaen 

n WISKUNDE 30/4/20 Nicolas WIJSEN PARADISE: a model for energetic particle transport in the solar wind S. Poedts / A. Aran 
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Steun Corona-
onderzoek

In dialoog met experten wereldwijd hebben 
toponderzoekers aan KU Leuven en UZ Leuven 
de handen in elkaar geslagen om het effect van 
COVID-19 op de mens te begrijpen, behandelingen 
te ontwikkelen en een vaccin te ontwikkelen. 
 
Uw financiële steun kan het onderzoek in een stroomversnelling brengen, 
naar preventie en detectie en naar behandeling van ernstig zieke patiënten. 
U kan het onderzoek steunen door een gift op IBAN-rekeningnummer 
BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB van KU Leuven met 
vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0019/69745+++. 
Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op. 



CAMPUSPRAAT

 
Het effect van het coronavirus op de toeristische 
sector is groot. Maar net daarom is toerisme 
studeren een goede keuze. 
 
Via  https://wet.kuleuven.be/wetenschappers- 
op-de-werkvloer/toerisme hoor je van 
vertegenwoordigers uit de sector waarom! t 22

Toerisme studeren 
in coronatijden?

PiP is een initiatief van KU Leuven KICK, de one-stop shop voor 
studenten, onderzoekers, professoren en alumni van KU Leuven die 
vragen hebben over ondernemerschap. PiP is een opleidingsonderdeel 
waar een interdisciplinair team van studenten gedurende een volledig 
academiejaar samen oplossingen bedenkt voor een project dat wordt 
aangereikt door een projectsponsor.  
 
Een PiP-team bestaat uit een mix van studenten met verschillende 
achtergronden. Samen moeten ze een werkend prototype leveren 
en een business case schrijven. Zo leren ze samenwerken in een 
zelfsturend en interdisciplinair team, waarbij ze hun creativiteit en 
ondernemingszin kunnen toepassen op een hands-on manier. 
 
PiP kan deze projecten aanbieden aan studenten met de hulp van 
projectsponsors. Zowel privébedrijven als overheden treden op als 
sponsor en komen met een specifieke vraag waarvoor ze een 
oplossing zoeken.  
 
In oktober 2019 zijn acht enthousiaste teams aan de slag gegaan. 
Ze hebben de uitdaging van hun sponsor bestudeerd, onderzocht, 
erover gebrainstormd, hebben aan design en ontwikkeling gedaan en 
een prototype gemaakt. Het resultaat kunnen ze helaas niet live op een 
feestelijk gala presenteren, maar misschien is dit een kans om veel 
breder publiek te bereiken. Elk team heeft een website gemaakt waar 
ze hun project met trots voorstellen aan de hele wereld. 
 
Bekijk alle projecten op het PiP Online Gala 2020 via 
https://lrd.kuleuven.be/kuleuvenkick/skills/pip/pipgala2020 t 

PiP Online Gala 
2020



Op vrijdag 18 september 2020 vindt de volgende editie plaats van het 
Internationaal Wiskundetoernooi, een gemeenschappelijk initiatief van 
KU Leuven, Radboud Universiteit Nijmegen en Universität Bonn, dat zich 
richt op leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. 
Naast het internationale karakter is het uniek dat deelname in teams van vijf 
leerlingen gebeurt en dat er in de namiddag gewerkt wordt rond een thema 
dat een toepassing en/of de maatschappelijke relevantie van wiskunde in 
de verf zet. Bij de vorige edities kwamen thema's als forensische statistiek, 
3D-printen, foutenverbeterende codes en ruimtevaart aan bod. Het thema 
van dit jaar houden we nog even geheim, maar bij het begin van het schooljaar 
ontvangen de deelnemers er het nodige voorbereidend materiaal over. 
De hoofdprijs is een weekend samen met de laureaten uit Nijmegen en 
Bonn. Daarnaast zijn er nog tal van andere leuke prijzen te winnen. 
 

Omdat het onzeker is dat een evenement van 
deze omvang zal kunnen plaatsvinden in de drie 
landen, kiezen we dit jaar voor een online editie, 
waarbij de deelnemers dus niet fysiek naar de 
universiteit hoeven te komen. 
 
Inschrijven kan tot 30 juni 2020 via onze website 
wis.kuleuven.be/events/wiskundetoernooi/, 
waar je ook meer informatie over het toernooi 
vindt. Volg ook onze facebookpagina 
www.facebook.com/wiskundetoernooileuven/ 
om op de hoogte te blijven van de laatste 
nieuwtjes. t 

Internationaal 
Wiskundetoernooi 2020
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Colofon 

Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige overkoepelende 
alumnivereniging van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven. 
Met deze nieuwsbrief willen we de verschillende alumni-deelverenigingen, 
de departementen en studierichtingen en de faculteit zelf dichter bij elkaar 
brengen, om op die manier de band tussen de leden van de faculteit en 
haar afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief houdt afgestudeerden 
en personeel op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs en 
onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen. De verspreiding gebeurt naar 
alle betalende alumnileden, naar de departementen en naar externe relaties. 
Een selectie van artikels wordt overgenomen in de facultaire e-nieuwsbrief, 
die naar alle personeelsleden wordt verspreid. 
 
FACULTEIT WETENSCHAPPEN 
Geel Huis 
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100 
3001 HEVERLEE, België 
tel. +32 16 32 14 01 
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 
www.wet.kuleuven.be 

 
Frequentie 

De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar. 
Artikels, advertentiemateriaal en aankondigingen moeten uiterlijk zeven 
weken vóór de verschijningsdatum aangeleverd worden. Hou er voor de 
aankondiging van activiteiten rekening mee dat de nieuwsbrief de alumni 
pas bereikt enkele dagen na de verschijningsdatum. Voorstellen voor de 
nieuwsbrief zijn welkom via nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 
 
Verschijningsdata 2020-2021 
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Contactgegevens Leuvense kringen 

• Science@Leuven 
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100, 
3001 Leuven (Heverlee) 
tel.: + 32 16 32 14 01 
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 
wet.kuleuven.be/alumni 

• Leuvense Alumni Geografie 
en Toerisme 
Celestijnenlaan 200E, 
3001 Leuven (Heverlee) 
tel.: + 32 16 32 24 29 
lagt@kuleuven.be
aow.kuleuven.be/geografie/alumni/ 

• PDL, Vereniging van 
afgestudeerden in Plantkunde 
en Dierkunde 
Naamsestraat 61, 3000 Leuven 
tel.: + 32 16 32 39 88 
bio.alumni.leuven@gmail.com 
www.pdlbio.org 

• B.V.L.G. - Beroepsvereniging 
Leuvense Geologen 
p.a. Afdeling Geologie 
Celestijnenlaan 200E, 
3001 Leuven (Heverlee) 
tel.: + 32 16 32 64 40 
bvlg@ees.kuleuven.be 
aow.kuleuven.be/bvlg/ 

• CHEMICI LEUVEN 
Celestijnenlaan 200F,  
3001 Leuven (Heverlee) 
tel.: + 32 16 32 76 39 
wim.dehaen@chem.kuleuven.be 
chem.kuleuven.be/chemici 

• V.W.N.I.L. - Vereniging voor Wiskundigen, 
Natuurkundigen en Informatici Lovanienses 
Celestijnenlaan 200 D- bus 2401, 
3001 Leuven (Heverlee) 
tel.: + 32 16 32 70 36 
christoffel.waelkens@kuleuven.be 
www.kuleuven.be/vwnil 

 
 
 

 

Join our network on LinkedIn (group Science@Leuven) 


