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Op 11 september werd ik verkozen tot decaan van de Faculteit Wetenschappen. Ik start deze nieuwe
uitdaging met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme. Ik ben geoloog, in 1984 afgestudeerd als licentiaat
in de aard- en delfstofkunde. Binnen mijn onderzoekseenheid worden twee grote thema’s bestudeerd,
de genese van ertsafzettingen en de migratie van fluïda in sedimentaire bekkens. Tot voor kort was
geoarcheologie, geconcentreerd op de archeologische site van Sagalassos, een belangrijk thema.
Geoarcheologie is het onderwerp van het onderzoek van collega Patrick Degryse. De laatste 10 jaar
ligt het zwaartepunt van mijn onderzoek op de vormingsomstandigheden van ertsen in Centraal Afrika.
Van de elementen die de onderzoekseenheid bestudeert (Au, Co, Cu, Nb, Pb, Sn, Ta, W en Zn), zijn er
heel wat kritische metalen.

Naast een passie voor onderzoek, heb ik steeds veel interesse gehad voor onderwijs. Naast lesopdrachten
in de bachelor- en masteropleidingen, was ik achtereenvolgens 7 jaar programmadirecteur van de opleiding
geologie en 8 jaar vicedecaan onderwijs. Tijdens die 15 jaar heb ik de bachelor-master hervorming van
nabij mogen volgen. Dit jaar vieren we 10 jaar tweejarige masteropleidingen, een hervorming die in de
Bologna-akkoorden kaderde, aan de Faculteit Wetenschappen. Het akkoord was een unieke gelegenheid
voor de faculteit om de vierjarige kandidatuur-licentiaatstructuur om te vormen naar een vijfjarige
bachelor-master. De argumenten die daarvoor gebruikt werden, waren dat we op Europees vlak niet
concurrentieel zouden zijn met de andere landen die voor wetenschappen een vijfjarige master inrichten,
en dat dat voor zeer sterk onderzoeksgebaseerde opleidingen noodzakelijk was. Dat laatste aspect werd
voor de verschillende opleidingen in de Faculteit Wetenschappen nagegaan op basis van het aantal
doctoraten dat jaarlijks afgelegd werd. Het Ministerie voor Onderwijs stelde als voorwaarde dat er geen
extra onderwijscapaciteit, en dus kosten, gegenereerd mochten worden en dat de studenten na hun
bacheloropleiding de mogelijkheid moesten krijgen om van studierichting te veranderen in de master.
Nadat er groen licht verkregen werd, werden uitgebreide dossiers voorbereid die in detail de vijfjarige
structuur uitwerkten en die ook aantoonden dat we de capaciteit hadden om vijfjarige opleidingen aan
te bieden. Het totaal aantal studiepunten van de eigen opleidingsonderdelen mocht niet toenemen.
Dat werd onder andere gerealiseerd door de inrichting van minors van 30 studiepunten in de bachelor -
opleiding, opties (30 studiepunten) in de masteropleiding en het uitbreiden van de thesis van 20 naar
30 studiepunten. Het doel van de minors was enerzijds om een verbreding in het curriculum in te bouwen
en anderzijds, zoals gevraagd, de studenten de mogelijkheid te bieden zonder studievertraging naar
een andere master over te stappen. Er zijn nog steeds studenten die dat doen, maar het gebeurde toch
veel minder vaak dan verwacht. Studenten wetenschappen blijken al snel hun finale keuze te maken.
Naast de doorstroomminors werden tijdens de voorbije jaren in nauw overleg met alle betrokkenen,
interesseminors ingericht. Uit ons marktaandeel in Vlaanderen blijken onze bacheloropleidingen, op enkele
kleine, jaarlijkse programmawijzigingen na, zeer goed opgebouwd en aantrekkelijk voor generatie -
studenten te zijn. De grote bouwstenen van de masteropleidingen zijn de gemeenschappelijke
opleidingsonderdelen, de specialisatie, de optie en de masterthesis. De opties bieden de mogelijkheid
om een deel van de lerarenopleiding te laten indalen in de tweejarige master, uitgebreide stages aan te
bieden, of zich te verdiepen in het excellente onderzoek dat aan de verschillende departementen wordt
uitgevoerd. Gebaseerd op bevragingen en externe visitaties werden ook de masters geoptimaliseerd en
zeer aantrekkelijk gemaakt voor zowel de Vlaamse als internationale studenten. Het artikel van collega An
Steegen geeft een beeld van de tweejarige masters geografie en Geography die gemeenschappelijk door
de KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel ingericht worden. Een belangrijke hervorming die in de pijplijn
zit voor volgend jaar is de educatieve masteropleiding. Ook nu kijken we met interesse en gezonde
gedrevenheid uit naar de kansen die die mogelijkheid met zich mee zal brengen.

Veel leesplezier, t

Philippe Muchez
decaan 
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IN BEELD

Vijftig jaar geleden werd
de Nobelprijs Chemie 1967

toegekend aan Manfred Eigen,
Ronald G. W. Norrish en George

Porter “voor hun studies van
extreem snelle chemische

reacties, voortgebracht door
het verstoren van het evenwicht

met behulp van zeer korte
energiepulsen”. 

In zijn Nobellezing
verwijst Manfred Eigen
zeer expliciet naar
de bijdrage van Leo
De Maeyer aan de
ontwikkeling van
het onderzoek in
Göttingen dat leidde
tot de Nobelprijs.
Eigen vertrekt van een
voetnoot in wat voor
hem als jonge student
de “bijbel van de
fysische chemie” was: Lehrbuch der chemischen
Physik van Arnold Eucken. Ook voor Leo De
Maeyer was iedere voetnoot in dat boek een
“goed vertrekpunt voor een doctoraal onderzoek”!
De voetnoot die Eigen inspireerde, behandelt de
neutralisatie van H+ en OH- in water, een reactie
die “onmeetbaar” snel is. De bron van die
onmeetbaarheid was het niet voorhanden zijn van
goede experimentele methodes om de reacties
te benaderen. Theoretisch gezien was het immers
al duidelijk wat men experimenteel zou kunnen
verwachten. Langevin, von Smoluchowski,
Einstein, Onsager en Debye hadden eerder al
zeer gedetailleerde modellen voorgesteld. 

Te Göttingen liep ook onderzoek over de absorptie
van geluidsgolven in waterige oplossingen van
zouten zoals MgSO4. 

Dat onderzoek zou snel leiden tot de oplossing om snelle reacties te
bestuderen. De absorptie van geluidsgolven blijkt zijn oorsprong te vinden
in de uitwisseling van watermoleculen van het gehydrateerde magnesiumion
[Mg(H2O)6]2+. Eigen en Konrad Tamm slaagden erin een verband te leggen
tussen de periodieke verstoring van chemische evenwichten, de frequentie -
afhankelijkheid van de absorptie van de geluidsgolven en de snelheid van
chemische reacties. Daarmee was de basis gelegd voor het fundamentele
idee dat men informatie kan verkrijgen over de snelheid van snelle chemische
reacties op voorwaarde dat men het thermodynamisch evenwicht kan
verstoren. Dat kan met periodieke verstoringen of met stapsgewijze
storingen, bijvoorbeeld met een elektrische veldsprong, een druksprong of
een temperatuursprong. Experimenteel ligt de grote uitdaging in het volgen
van de snelle veranderingen in concentraties van de componenten
betrokken in het evenwicht. 

Het is daar dat we de fundamentele bijdrage van Leo De Maeyer moeten
situeren. Na zijn doctoraat in Leuven - bij promotor J.C. Jungers - bracht hij
een bezoek aan het toen bekende Max Planck Instituut (MPI) voor Fysische
Chemie in Göttingen. Hij was blijkbaar meteen gefascineerd door het
onderzoek dat daar plaats vond en begon er in 1954 zijn loopbaan. Hij leverde
substantiële bijdrages aan de ontwikkeling van het instrumentarium om
snelle reacties te bestuderen. Daarbij moet vooral de T-jumpmethode die
een zeer grote toepassing kende in de studie van biologische reacties
vermeld worden. Na de Nobelprijs werd het Instituut omgedoopt tot MPI
voor Biofysische Chemie. De Maeyer was er van 1971 tot 1996 hoofd
van het Departement Experimentele Methodes. 

Na de Nobelprijs in 1967 werd De Maeyer gevraagd om in Leuven een
nieuw laboratorium te starten in de geest van het onderzoek in Göttingen.

DOOR KAREL HEREMANS

Professor Leo C.M. De Maeyer:
zijn rol in de Nobelprijs Chemie 1967
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Leo De Maeyer en andere wetenschappers bij het kerstfeest van hun afdeling, 1954

Excursie Massif Central



Het Laboratorium voor Chemische en Biologische Dynamica
betrok zijn eerste lokalen in het nieuwe gebouw Natuurkunde
op de campus in Heverlee. Bij het begin was vooral André
Persoons betrokken en ook Karel Heremans, kort nadien werd
het team versterkt met Louis Hellemans en Yves Engelborghs.
Door de jaren heen werden de biochemische activiteiten
ondergebracht in de Afdeling Biochemie van het Departement
Chemie. Het fysicochemisch onderzoek wordt verdergezet in
het Laboratorium voor Moleculaire Elektronica en Fotonica
onder leiding van Koen Clays en Thierry Verbiest. 

Professor Leo De Maeyer overleed in 2014 op 86-jarige
leeftijd. Hij was een eerder bescheiden man. Maar al wie
het geluk had om met hem over wetenschap van gedachten
te wisselen, kon een boeiend en gepassioneerd onderzoeker
ontmoeten. t
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Leo De Maeyer en Manfred Eigen met een collega wetenschapper
voor het instituut in Göttingen
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ONDERZOEKSKADER

A couple of years ago, KU Leuven created the
position of ‘research manager’ (‘onderzoekskader’ in
Dutch). The main task of these people is to conduct

research and thus they hold a new and unique
position within the departments and faculties of

our university. In this new series of articles,
S@L intends to put these research managers in
the limelight, starting off with Mariela Menghini

in the Department of Physics and Astronomy.

S@L: Mariela, please tell us a little bit about your personal history

I was born in Bahía Blanca, Argentina, a city located 650 km south of
Buenos Aires. During my primary and secondary education, I was always
fascinated by mathematics and physics. The path to my choice to study
Physics is certainly not a classical one. In parallel to my regular school
studies, I also took English lessons where we were assigned to read a book
about nuclear fission. It was by reading that book that my passion for
science was ignited and so I started looking into how I could pursue
this new interest further. I registered for
a Bachelor in Physics in my hometown
University (Universidad Nacional del Sur).
However, I was not yet done with physics
and so after my studies, I applied for
a scholarship to do a PhD at Instituto
Balseiro in Bariloche (a well-known
research center 1600 km south of Buenos
Aires in the middle of beautiful Patagonia).
My PhD work, in the Low Temperature
Physics laboratory, dealt with the
visualization of vortex matter in high
Tc superconductors. During my PhD years,
I discovered the beauty, the challenges and of course the frustrations
as well of conducting scientific research; I was determined to keep
doing research. 

S@L: Where did you study and work before?

After completing my PhD in 2003, I moved to Amsterdam for my first
postdoctoral experience at the Vrije Universiteit. During that time, I learnt
a new experimental technique and I studied pattern formation in type-I
superconductors. After 3 years of working there, it was time to look for
a new challenge. 

In March 2006, I moved to Leuven to work with
Prof. Victor Moshchalkov in the Department of
Physics and Astronomy at the KU Leuven where
I continued working on the visualization of
vortex matter in super conductors for 2 years.
After all those years working in the field of
super conductivity, I was offered the opportunity
to change my research topic and to join the
research group of Prof. Jean-Pierre Locquet.
I contributed to the start-up of his new research
group on functional nano systems as a senior
Postdoc. I always say: I was in the right place at
the right time! At that time I also transitioned from
being a postdoc to become an “onderzoekskader”.

S@L: What field of research are you currently in?

My research is focused on the study of materials
that show a metal to insulator phase transition.
The study of these materials is very important
for a more comprehensive understanding of the
physical phenomena associated with this type
of phase transition. Apart from that, there is also
huge interest among the scientific community to
use these materials in different types of devices
such as sensors, transistors, memories …

S@L: What does a typical
working day look like for you?
What kind of things do you do?

I’m afraid that there is no such
thing as a “typical day” in my
agenda … My activities include
working in the lab (not only
for experiments related to
the activities of our group
but I’m frequently involved
in experiments for

collaborators coming from other departments or
other Universities as well), mentoring master and
PhD students, coordinating activities and writing
reports for ongoing projects, writing of new
project proposals, going to conferences, giving
seminars, following trainings, writing papers and
assisting with teaching. This diversity is, in my
opinion, what makes my job interesting and what
keeps it challenging. There are always new things
to learn, problems to solve and skills to improve.

BY KRISTIAAN TEMST

Job description:
research manager
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“This diversity is, in my
opinion, what makes my job
very interesting and keeps
it challenging. There are
always new things to learn,
problems to solve and skills
to improve.”



S@L: What is your role as member of the OZK in the daily interactions with
students (bachelor/master/PhD), postdocs and professors?

One of my main roles as an OZK is to be the bridge between master
and PhD students, postdocs and professors. It’s a symbiotic relationship,
the research that the students conduct is often related to ideas that we
have discussed together. The interaction with postdocs is valuable since
I encounter people with complementary knowledge in many cases.
And finally, by working closely to the professors I learn how to lead and
guide a research group and how to transform scientific ideas into concrete
projects as well as how to find funding to execute those projects. 

S@L: You have been living and working in Leuven/Belgium for several years now.
What’s your experience?

My experience in Belgium is all-in-all very positive. Of course, I could complain
about the weather … but I learnt that checking the weather forecast can
become a ritual like having a coffee every morning before leaving home.
After all, you can still have barbecues even when it’s raining a bit - so it’s
not that bad!

I like the international character of Leuven very much. During all these years,
I’ve had the opportunity to meet amazing people from all over the world.
Unfortunately, meeting expats has the downside that many of them stay in
Leuven for only a finite amount of time. As a result many of the friends I met
here have moved abroad. Of course, the positive side is that now I have more
friends spread all over the world, I have a good reason to travel around! 

The work environment in Belgium has always been very pleasant as well.
I consider myself fortunate to have made good friends at work. 

Along the years, there have been many
opportunities to share extra-muros activities
such as sports, going to concerts, playing board-
games and so on with colleagues/friends.
Moreover, I believe that working in an environment
with younger people has helped me to keep a
young spirit (although years have passed …). 

Leuven is a very comfortable city to live in.
It’s lively and dynamic, and everything is easily
accessible: you can be anywhere in maximum
15 minutes bike ride! The local people are very
helpful and almost everyone speaks English,
which makes life easier for foreigners. 

S@L: Thanks for your time and good luck with
your work! t
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Waarom werd de interuniversitaire samenwerking
opgestart?

Gert Verstraeten: Daar zijn verschillende redenen
voor. Naast het feit dat het een voorwaarde was om
een tweejarige masteropleiding te kunnen oprichten,
bood de samenwerking ook kansen voor een
meer gedifferentieerd aanbod voor de studenten.
De expertise van de VUB en die van de KU Leuven
zijn immers complementair. Op het gebied van
stads geografie hadden beide universiteiten gelijk -
aardige expertises, maar waar de VUB bijvoorbeeld
sterk is in glaciale systemen of remote sensing,
heeft de KU Leuven een grotere expertise in
geomorfologische processen. De samenwerking
laat toe om dat verder te versterken en biedt tegelijk
ook mogelijkheden om expertises, bijvoorbeeld rond
natural hazards, te combineren. 

Matthieu Kervyn: Ook praktisch
gezien was een samenwerking
nodig. Aan de VUB waren er
in 2008 slechts 4 professoren
aangesteld en dat was te
weinig voor een volledige
masteropleiding. Door alle
expertises samen te leggen,
komen we nu tot sterke
specialisatiemogelijkheden
voor masterstudenten uit de
twee universiteiten. Op die
manier krijg je naast een zeer
brede basis in de geografie,
ook drie specialisaties, wat
toch wel uniek in Europa is.
Bovendien heeft de VUB het
voordeel dat ze gelegen is in
een grote stad, en dat trekt
sowieso internationale
studenten aan. 

Hoe ervaren studenten de samen -
werking, denken jullie?

MK: In het begin werd er veel
geklaagd. Studenten pendelen
immers niet zo graag. 

Tien jaar geleden werd de gemeenschappelijke
KU Leuven-VUB-masteropleiding geografie voor

het eerst georganiseerd. Hoog tijd dus om samen
met Prof. Gert Verstraeten en Prof. Matthieu Kervyn

voor- en nadelen af te wegen. Prof. Verstraeten
was de afgelopen 8 jaren programma directeur van

de opleiding geografie aan de KU Leuven, en in
die hoedanigheid ook voorzitter van de

Interuniversitaire Onderwijs commissie Geografie.
Prof. Kervyn was programmadirecteur aan de VUB

tussen 2013 en 2017. Zij hebben intens
samengewerkt en hebben een goed zicht op

positieve punten, en eventuele valkuilen. 

WETENSCHAP EN ONDERWIJS

10-jarige samenwerking
geografie: KU Leuven - VUB

DOOR AN STEEGEN 
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Excursie Centraal Massief



Ook tijdens de visitatie was dat aspect een aandachtspunt. Nu zijn de
studenten meestal heel positief. Ook zij zien de meerwaarde van dergelijke
samenwerking en ze kunnen de onderwijstraditie van twee instellingen
ervaren.

GV: Er is echter wel een duidelijke afspraak: er zijn 2 lesdagen aan de VUB
en 2 lesdagen aan de KU Leuven. Er is ook een vrije dag, maar die wordt
soms gebruikt voor excursies. De afspraak is dat de docenten op die dagen
eventueel zelf pendelen, en dat docenten van KU Leuven dan lesgeven in
Brussel. Ook bij programmahervormingen wordt er meteen met mogelijke
pendelproblemen rekening gehouden. 

Is het niet vreemd om studenten van beide universiteiten na 3 bachelorjaren
te mixen? 

MK: Toch niet. Studenten hebben al contact met elkaar via EGEA
(European Geography Association - for Students and Young Geographers).
Daarnaast gaan de studenten van derde bachelor en eerste master samen
op buitenlandse excursie, waar de eerste kennismaking plaatsvindt in een
lossere sfeer. 

En speelt de vooropleiding van de studenten geen rol? 

GV: Dat vormt geen groot probleem. Beide bacheloropleidingen bieden
een brede inleiding in de geografie. De Leuvense studenten weten wat meer
over bodems en geomorfologische processen, de Brusselse over klimaat. 

MK: In de bacheloropleidingen hebben we wel wat aanpassingen door -
gevoerd. Zo krijgen alle studenten nu een vak programmeren en werd er
in Brussel een excursie van Leuven overgenomen. 

GV: Overigens vormt de taal in feite een grotere bedreiging. Als we een
internationaal publiek willen aantrekken, hebben we Engelstalige OPO’s
nodig. In de Nederlandstalige masteropleiding, die we decretaal moeten
blijven aanbieden, zijn er echter voldoende Nederlandstalige OPO’s nodig,
en daar is er weer een mogelijk capaciteitsprobleem. We dromen dus van
een Engelstalige masteropleiding voor iedereen, waarbij enkel bepaalde
opties in het Nederlands worden aangeboden. 

Zijn er naast de voordelen voor de studenten ook voordelen voor jullie als
onderzoekers?

GV: Zeker! Waar er vroeger eigenlijk zo goed als geen samenwerking was
op vlak van onderzoek, is dat nu wel veranderd omdat we elkaar beter leren
kennen. Er worden regelmatig gezamenlijke projecten aangevraagd, en dat
zowel voor sociaal-geografische thema’s als voor thema’s rond klimaat,
bodemdegradatie of natural hazards.

MK: Bovendien begeleiden we ook masterthesissen samen. 

Studenten met een VUB-achtergrond kiezen
regelmatig voor een promotor aan de KU Leuven
of omgekeerd. Aan de VUB zijn er nu overigens
ook een aantal Leuvense studenten die doctoreren.
Omgekeerd komt dat wel minder voor omdat de
VUB nog steeds de kleinste groep studenten heeft. 

Zijn er verschillen in cultuur tussen beide
universiteiten?

GV: Binnen de opleiding zelf merk je daar niet
zoveel van. Achter de schermen, op administratief
vlak, is het daarentegen niet altijd even gemakkelijk.
Elke universiteit heeft zijn eigen regels en die
komen niet altijd overeen. Bovendien is het in
interuniversitaire opleidingen in Vlaanderen zo
dat één instelling de leiding neemt. In ons geval
is dat KU Leuven, maar binnen onze samen -
werking proberen we om de twee universiteiten
verantwoordelijk te houden. Studenten krijgen
dus nog een apart diploma uitgereikt door hun
eigen instelling maar er wordt wel op vermeld
dat het om een gezamenlijke opleiding met
de andere instelling gaat. 

MK: Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de
studenten die zich inschrijven aan de VUB,
niet officieel in Leuven geproclameerd worden.
Vanaf dit academiejaar is er wel al een aparte
registratie voor de interuniversitaire opleiding
master in de geografie. Dat is alvast een
vooruitgang.

En welke implicaties heeft dat naar alumniwerking
toe? 

GV: Studenten van de VUB worden geen
alumnus aan de KU Leuven. Dat is natuurlijk
vervelend. 

MK: Inderdaad, vooral omdat de alumniwerking
aan de VUB nog in volle ontwikkeling is. 

We eindigen dus met een kleine hint voor de
alumniwerking aan de KU Leuven! t

Foto’s © Antoine Dille   
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Voor de zomer kwam er een
vraag van het productiehuis
dat “Het lichaam van Coppens”,
een televisieshow met Staf en
Matthias Coppens maakt.
Of er aan de faculteit mensen
waren met ideeën over
spectaculaire experimenten die
het goed zouden doen in een
televisieformat? Jawel, die mensen
hebben wij, en wij hebben ook
gevraagd wat ze er van hebben
gemaakt.

Welke experimenten hebben jullie voorgesteld?

Kim Eekelers (geologie): De vraag die wij de
broers Coppens wilden laten beantwoorden,
was: “Kan je mineralen en gesteenten smelten
met een fresnel-lens en zonne-energie?”.
In samenwerking met de collega’s van vaste -
stoffysica hebben we een aantal gesteenten
en mineralen geselecteerd die in aanmerking
kwamen, met een heel lage of net heel hoge
smelttemperatuur en alles er tussenin. De fysici
hebben berekend welke maximale temperatuur je
kan bereiken met de lens. Daarnaast hebben we
ook uitgezocht hoe andere factoren eigen aan de
gesteentes (naast intrinsieke smelttemperatuur),
zoals inclusies, een invloed kunnen hebben. 

Thomas Elias Cocolios (kern- en stralings fysica): Het onderwerp waar ik
aan meewerkte, werd “De Magie van Coppens”, of zelfs “Staf en Matthias
Coppensfield” genoemd in de show. Ze hebben een schip op “de lucht”
laten drijven – met behulp van zwavelhexafluoride.

Joris Van de Vondel (vastestoffysica en magnetisme): Wij hebben geholpen
aan de bouw van een Tesla coil-geïnduceerde ontploffing van een reeks
potjes. Ik ben medeverantwoordelijke voor het PRADEM, de practicum- en
demonstratiedienst van de KU Leuven en daar hebben we een Tesla coil
staan. Dat is een toestel dat heel hoge spanningen genereert en waar je dus
bliksems mee kan maken. Als zo’n bliksem in de buurt komt van een potje
met een zeer ontvlambaar gas (ethanol), dan is het resultaat een ontploffing
– en dat hebben we uiteindelijk gedaan met zo’n driehonderd potjes die
heel snel na elkaar “WHAM!” gegaan zijn.

Waarom hebben jullie hier aan meegewerkt? Vinden jullie zo’n show een goede
zaak voor de wetenschap?

Thomas: Ik ben altijd te vinden voor een nieuwe uitdaging! Trouwens,
het enthousiasme van de broers Coppens en van de hele ploeg waar ze
mee werken, is besmettelijk en ik denk dat het publiek er iets van kan leren.

Kim: Ik vind wetenschapscommunicatie op verschillende niveaus belangrijk.
Entertainment is een mooi medium om nieuwsgierigheid bij jongeren (en ook
minder jongeren) aan te wakkeren. Het brengt wetenschap dichter bij hun
leefwereld. Ze zien dat wetenschap overal rondom hen is, zelfs in de kleinste
dingen, en dat iedereen eigenlijk elke dag een beetje wetenschapper is.

Niels Hulsbosch (geologie): Ik heb aan de vergaderingen waar we ideeën
verzamelden deelgenomen. De concrete uitwerking van het geologie-
experiment heeft Kim vooral voor haar rekening genomen. Maar mijn
belangrijkste ervaring is dat met de juiste dosis creativiteit, samenwerking
en visuele uitwerking de essentie van de meeste of misschien zelfs alle
wetenschappelijke experimenten of concepten aan een breed publiek
verklaard kunnen worden.  

Joris: Soms probeer ik aan mijn kinderen (twee meisjes van 5 en 7) uit
te leggen wat ik doe op mijn werk. Hoezeer ik mijn best ook doe, het is
moeilijk om dat duidelijk te maken. Maar als ik dan vertel dat ik aan een
opname voor televisie meewerk, wordt het plots wel heel belangrijk.
En welke papa wil geen held zijn?

Heb je zelf plezier beleefd aan de voorbereiding?

Joris: Bliksems, ontploffingen, potjes die alle kanten op wegschieten en
veel lawaai … Ik zou niet weten wat een experimenteel onderzoeker nog
meer kan wensen. Het was dan ook heel leuk om aan dit project te werken,
samen met een hele ploeg technische medewerkers van onze werkplaats.
Het werkte voor iedereen aanstekelijk. Het is gewoon plezierig om eens aan
niet al te “serieuze” wetenschap te doen. Naast al dat eigenbelang, is het
natuurlijk ook echt zinvol dat we hier constructief aan meewerken. Dit soort
programma’s zijn immers zeer goeie reclame voor wetenschappelijk
onderzoek in het algemeen.

Donderdag Wetenschapsdag

ACTUEEL

DOOR SISKA WAELKENS
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Kim: Het was een hele fijne ervaring. Het klinkt wellicht cliché, maar dergelijke
programma's leren je als wetenschapper even uit je comfortzone te stappen
en je wetenschap in het grotere kader te plaatsen. De vergadering met het
VTM-team en de andere wetenschappers was enorm stimulerend! Je denkt
ook mee na over de experimenten van je collega's, wat ook mogelijk is
aangezien je in Leuven breed wordt opgeleid als wetenschapper. 

Thomas: De voorbereiding was met momenten vol frustratie en erg
spannend. We moesten wel dertig keer herbeginnen om de proef te kunnen
doen. Gelukkig is het voor publiek van de eerste keer een succes geweest.
Dat gevoel was echt super en zeker de moeite waard!

Is populaire televisie een goed kanaal voor wetenschapscommunicatie?

Thomas: Absoluut! We moeten een zo breed mogelijk publiek bereiken door
wetenschapscommunicatie. Leerlingen in middelbare scholen, het algemene
publiek, politici ... Natuurlijk moet je elk publiek anders aanspreken, en daarom
hebben we ook een zo breed mogelijk wetenschapscommunicatie-aanbod
nodig. Ik denk dat het team bij de Faculteit Wetenschappen, samen met de
vele vrijwilligers, een uitstekende job doet om al die mensen te bereiken.

Kim: Je moet weten welk doel je wil bereiken. Het lichaam van Coppens
heeft een hoge entertainmentwaarde en wil vooral nieuwsgierigheid wekken.
Dat kan voor de wetenschap evenveel betekenen als bijvoorbeeld een
bijdrage aan een duidingsprogramma op Canvas. 

Natuurlijk mis je diepgang, maar met een enter -
tainmentprogramma zul je veel meer kinderen
en jongeren bereiken dan met een duidings -
programma. En het zijn net die kinderen die onze
toekomstige generatie wetenschappers worden.

Joris: Het is toch ook echt leuke televisie.
Als er iets belangrijk is om mensen te motiveren
voor wetenschappen dan is het ons kinderlijk
enthousiasme aanwakkeren en dat is exact waar
ze in dit programma meesterlijk in slagen. t

8 https://vtm.be/het-lichaam-van-coppens
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200 JAAR FACULTEIT WETENSCHAPPEN

Personeelsfeest
Faculteit Wetenschappen

Op zaterdag 16 september zette Faculteit
Wetenschappen haar personeel in de bloemetjes.
Onder het goedkeurend oog van een waterig
zonnetje konden alle medewerkers en hun familie
genieten van een festival met activiteiten voor
jong en oud, heerlijk eten en een optreden van
de VRT Big Band in een feeërieke spiegeltent. t

DOOR BARBARA DE GREEF

Het festivalterrein
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De foodtrucks zorgen voor heerlijk eten
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VRT Big Band 

Marijn Devalck 

Lady Linn en de VRT Big Band 

Foto’s © Zourab Moussaev en Annemie Debruyne



On 10 October 2017, the Faculty of
Science awarded a faculty

honorary doctorate to Cédric Villani:
mathematician, ambassador of

mathematics, and politician. He has made
some of the deepest discoveries

in mathematics in the 21st century.
But what are these great mathematical

discoveries about? Let me start
by sketching their context.

Imagine that you add a drop of milk to a cup of coffee and that
you film what happens next. The drop of milk quickly dissolves
in your coffee and the result is a brown homogeneous liquid.
Imagine now that you play this film backwards. Everybody will
immediately notice this, because it obviously never happens
that a drop of milk separates again from the coffee. But why?
Fundamentally, these milk and coffee particles are like very
small billiard balls on a snooker table. They constantly hit each
other and move around following Newton’s laws of mechanics.
If you play a film of billiard balls moving on a snooker table back -
wards, nobody would notice anything. The inverse movement
is equally possible as the original one. So, how is this possible?
Where does, all of a sudden, the completely time reversible
system of billiard balls on a snooker table change in a time
irreversible caffè latte? Even today, this is not entirely understood.

Almost 150 years ago, in 1872, Ludwig Boltzmann proposed a
mathematical model, in the form of a partial differential equation,
to describe the macroscopic behaviour of gases and liquids.
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Honorary doctorate
for Cédric Villani
BY STEFAAN VAES

Foto’s © KU Leuven, Rob Stevens 



From this model, Boltzmann deduced that the entropy of the system,
generally considered as a measure of its disorder, always increases when
time evolves. This makes Boltzmann’s equation inherently time irreversible
and we can even say that from Boltzmann’s equation, we get an explanation
for the arrow of time. Nevertheless many fundamental questions remained
wide open. In particular, it remained mysterious, for more than hundred
years, how fast entropy increases, or equivalently how fast a system like a
drop of milk in a cup of coffee evolves to an equilibrium state. In joint work
with Toscani and Desvillettes, Cédric Villani solved this problem completely,
by describing exactly how the growth rate of entropy behaves. So, make
sure to think of Villani the next time you order a latte macchiato.

While Boltzmann’s equation provides a good description of the behaviour
of gases and liquids, it does not apply to the fourth state of matter, called
plasma. Here on earth, we are only familiar with solids, liquids and gases.
But in a more energetic environment, like for instance the sun, matter appears
in a different state, namely plasma. In 1946, the Russian physicist Lev Landau
made the unexpected discovery that plasmas evolve to equilibrium without
increase of entropy. Landau could only prove his claim in very particular
situations. More than 60 years later, Villani, together with his PhD student
Mouhot, proved in full generality that Landau was right and that plasmas
evolve exponentially fast to an equilibrium state. For all these fundamental
contributions, Villani was awarded in 2010 the Fields medal, sometimes
considered as the Nobel prize in mathematics.

The power of mathematics in general, and of Villani’s work in particular,
stems from the fact that the same abstract models and equations arise in
many different areas of science and technology. A mathematician with such
an insight gets intuition and ideas from all these areas, and can then combine
them. In this way, mathematics allows to transfer ideas between different
scientific fields and thus obtain far reaching results. For instance, Cédric Villani
discovered a very surprising and deep connection between the following
three seemingly unrelated topics: first, the problem of optimally distributing
goods to a large number of clients; second, the question of entropy
increase in Boltzmann’s equation; and third, the
celebrated Poincaré conjecture characterizing
which 3-dimensional geometric objects are
similar to 3-dimensional spheres.

However exciting such mathematical discoveries
and insights may be, the general public is not at
all aware of them. And in any case, if you ask
people in the streets of Leuven whether they can
name a mathematician, the answer is most likely
“no”. This has changed in France. People will
enthusiastically answer “yes” and refer to Cédric
Villani. He has written several popularizing books
on mathematics, of which “Birth of a theorem”
became a true best seller. He is lecturing all over
the world, for an audience ranging from primary
school kids to academics. He is a regular guest
on the French radio and TV, for instance through
his radio column “The Villani formula” on
France Info. 

Right now, he is one of the driving forces in the
creation of a Museum of Mathematics in Paris.
The impact of Villani’s commitment to raising
the public awareness of mathematics cannot be
overestimated, since the whole of Europe is in a
tremendous need to attract more young people
to science and technology. And this is a challenge
for all of us.

Last spring, Villani’s career took a new turn.
He played a decisive role in the election of
Emmanuel Macron as president of France and
he was himself elected as member of the French
parliament in June. Villani is currently chairing
the parliament’s commission on the scientific
and technological choices of France. It is truly
refreshing to see a top scientist as president of
such a commission. This might even be the start
of a new way of doing politics, with a much more
long term vision and with policies being driven
by expertise and scientific research. Politics in our
country is in a serious need of such an evolution
as well. Far too often, scientists are kept away
as far as possible from political decisions, even
from decisions on education, innovation and
science policy.

Cédric Villani discovered wonderful mathematical
theorems. He invented new ways to communicate
them to an ever broadening audience.
And together with many Europeans, we are
hopeful that he and his colleagues might even
find a formula to change politics. t
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WETENSCHAP EN ONDERZOEK

What opens the magnetic portals
that prevent the massive energy

released by the Sun from putting
Earth at risk? Researchers argue

that the croissant-shaped
electron key recently discovered

by NASA opens more than just
the one portal close to which

it was discovered.

Earth is shielded from space threats by the
magnetic field generated in the Earth interior.
The same magnetic field that points compasses
to the north also expands out in space, shielding
Earth from most arriving high energy particles.
The magnetic field does not protect Earth from
meteors but it has protected the atmosphere
from erosion for billions of years. Mars has no
magnetic field and its atmosphere is now almost
gone, probably because of the lack of shielding.

The Sun is constantly blowing a wind scientists call the solar wind.
This wind is very active and dynamic, with speeds varying from a few
hundred to almost a thousand kilometres per second. Within this solar
wind, very dangerous events develop with energies released in excess
of hundreds or thousands of hydrogen bombs.

This energy cannot reach us because the Earth magnetic field shields us.
That is: unless the magnetic portals are open. Magnetic portals are regions
where the magnetic field connected to  Earth and the one connected to
the Sun mix and allow energy to penetrate. This process is called magnetic
reconnection because it changes the way the magnetic field and the
particles are connected. During this process, the energy released from
the Sun can enter the Earth environment. When the portals are closed,
we are safe. But when they’re open, we are at risk. 

A lot of research has gone into finding out what keys open the portals.
To find out, NASA launched the MMS mission: an 800 million dollars
mission of four spacecraft in collaboration with European teams.
And supercomputers costing billions of dollars have been dedicated
to studying the problem as well.

This effort has not gone wasted. Researchers identified the key. It has been
found in the form of the electrons that open the portal. These electrons
come in a signature shape: they form a Moon crescent or – for the more
culinary-minded among us – a croissant. When electron velocities distributed
like a croissant are observed, the magnetic portal opens and allows large

amounts of energy to
enter the Earth space. 

Testing? A theory
developed by the
Goddard Space
Institute at NASA,
the MMS mission
encountered these
electron croissants at
one particular portal
where the solar wind
energy enters the
Earth space. It was
a moment of great
discovery. 

‘Electron croissant’
opens several magnetic
portals in space
BY GIOVANNI LAPENTA

The images show the crescent shape formed by the electrons, located above the main circular shape. On the left: the simulation,
with the electrons shown in shades of yellow. On the right: the data observed by the MMS space mission, with the electrons shown
in shades of red. 
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A Belgian-American team of scientists has now
used some of the world’s most powerful super -
computers to replicate this finding. Their results
suggest that the key found by MMS is not unique
to that one portal: it can open other magnetic
portals as well. 

The space around Earth has two types of portals.
The day portal facing the Sun where the energy
enters first and lingers around Earth far into the
deep space and the night portals where energy
sneaks in while we sleep on the part of the Earth
immersed in the night facing away from the Sun.
The night portals are the last line of defence
against incoming threats: once they are passed,
energy arrives at the north and south pole and
is released into the atmosphere. 

The prediction of the Belgian-American team was
that the same croissant of electrons that opened
the day portal would open this night portal as
well.  On 17 June 2017 MMS observations
vindicated this prediction: the mission observed
a night croissant. The night croissants are lighter
and less prominent than the morning croissants,
but shaped by the same processes that lead
electrons to open the portal and release energy. t

The study “On the origin of the crescent-
shaped distributions observed by MMS
at the magnetopause” by Lapenta, G.,
Berchem, J., Zhou, M., Walker, R. J.,
El‐Alaoui, M., Goldstein, M. L., and
Strangeway, R. J. was published in Journal
of Geophysical Research: Space Physics,
122(2), 2024-2039. 

Het universum binnen
handbereik: het Instituut
voor Sterrenkunde treedt
toe tot de Sloan Digital
Sky Survey V

De Sloan Digital Sky Survey (SDSS) loopt al meer dan 20 jaar.
Het project maakt gedetailleerde driedimensionale kaarten van het
universum, het bracht een derde van de hemel visueel in kaart en nam
spectra van meer dan drie miljoen astronomische objecten. De Alfred
P. Sloan-stichting heeft een subsidie van 16 miljoen dollar toegekend
aan SDSS om zijn vijfde editie te realiseren. Het onderzoek start in
2020 en zal data verzamelen van 6 miljoen sterren in onze Melkweg,
met behulp van telescopen in New Mexico en Chili.

Het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven is uitgenodigd
om toe te treden tot die 5e fase van SDSS. Het is de eerste keer dat
een Belgisch team wordt betrokken bij dit invloedrijke wereldwijde
astronomisch consortium. Prof. Conny Aerts en dr. Andrew Tkachenko
van het IvS zijn blij deel uit te maken van de SDSS-V-commissies
‘stellar interiors’ en ‘binaries’. "SDSS-V is heel waardevol voor het
onderzoek aan het Instituut voor Sterrenkunde", zegt dr. Tkachenko.
"Onze Mercatortelescoop op La Palma geeft nauwkeurige informatie
over één ster per observatie, op het noordelijk halfrond. Met de
telescopen van SDSS-V kunnen we honderden sterren in één keer
meten, ook op het zuidelijk halfrond, wel met minder detail, en in
andere golflengten. SDSS-V en Mercator vullen elkaar perfect aan.”

De sterrenkundigen zullen de grondwaarnemingen van SDSS-V
en Mercator verder aanvullen met data van huidige en toekomstige
ruimtemissies zoals de Gaia-missie van ESA en de TESS-missie van
NASA. Dat belooft een nooit geziene blik op het universum, en een
enorme boost voor de expertise van het IvS in de domeinen van
asteroseismologie en dubbelsterren. t

KRINGNIEUWS

DOOR CLIO GIELEN EN SISKA WAELKENS

Artistieke weergave van de delen van het heelal die SDSS-V zal bestuderen. 
© Image by Robin Dienel/Carnegie Institution for Science/SDSS



KRINGNIEUWS

Under the title “Climate and climate change
sciences : 30 years of IPCC assessment reports”,
Professor Valérie Masson-Delmotte will deliver the
2017 Christmas Lecture of the Faculty of Science.

This event is the final event of the celebration of
the 200th anniversary of the faculty and will take

place on Saturday 9 December 2017 at 3 p.m.
in the Central Auditorium Gasthuisberg,

O&N I Herestraat 49, Leuven. 

Professor Masson-Delmotte is Research Director
at the French Alternative Energies and Atomic
Energy Commission, in the Climate and
Environment Sciences Laboratory. In October
2015, she was elected co-chair of Working
Group I of the Intergovernmental Panel on
Climate Change, the group which examines
the physical science basis.

The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) is a scientific and intergovernmental body
under the auspices of the United Nations,
established in 1988 by member governments
to deliver reports on the state of knowledge
related to climate change, its impact, and the
assessment of adaptation and mitigation
response options. For this purpose, the IPCC
relies on a small elected bureau, coordinating the volunteer work of
hundreds of authors and thousands of reviewers worldwide. The IPCC
is a unique scientific body, which has played a key role in fostering inter -
disciplinary approaches of climate change. As co-chair of the Working
Group I, tackling the Physical Science basis, Professor Masson-Delmotte
is ideally placed to illustrate progress in understanding human influence on
climate, and in understanding sea level risks, from the First Assessment
Report (1990) to the Fifth Assessment Report (2014). 

The policy context has evolved in the last years. Current IPCC reports are
prepared in the framework of the Paris Agreement, the new Urban Agenda,
the Sendai framework for Disaster Risk Reduction and the Sustainable
Development 2030 goals, which all call for knowledge sharing and
science-based solutions. 

The IPCC is co-sponsoring an international
conference on Cities and Climate change
science, which will take place in Edmonton in the
spring of 2018. Currently, the IPCC is preparing
the 6th Assessment Report, which will include
three cross-Working Group special reports,
respectively on 1.5°C global warming (following
an invitation of UNFCCC); on the ocean and the
cryosphere in a changing climate; and on climate
change and land, including food security and
sustainable land management, as well as the
three main Working Group reports (I, the Physical
Science basis; II, Vulnerability, Impact and
Adaptation; III, Mitigation). All these elements

will contribute to the synthesis report.
The first special report is scheduled for
October 2018, on time to inform the
facilitative dialogue of the Paris Agreement
scheduled in the autumn of 2018.
The synthesis report is scheduled for
2022, on time to inform the global
stocktaking of the Paris Agreement
planned in 2023. 

During the next IPCC plenary session
in Paris, the panel will celebrate its 30th
anniversary, in the context of an uncertain
budgetary situation for the coming years.
This will be an opportunity to think about
the relationships between science and
society with respect to climate change

and prepare the future of IPCC assessments. t

Christmas Lecture on
Climate Change Assessment
Valérie Masson-Delmotte

CHRISTMAS LECTURE 
Valérie Masson-Delmotte
9 December 2017, 3 p.m.
Central Auditorium Gasthuisberg, 
O&N I Herestraat 49, 3000 Leuven 
Registration:
wet.kuleuven.be/christmaslecture
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 augustus tot 31 oktober 2017

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n BIOPHYSICS 24/8/17 Andreea-Alexandra Atomic Force Microscopy in the context of disease studies: C. Bartic / 
UNGUREANU from molecules to cells and tissues C. Van Haesendonck

n FYSICA 30/8/17 Valerie AUGUSTYNS Structure and magnetism of metastable y-Fe nanoparticles A. Vantomme /
in SrTiO3 L. da Costa Pereira

n FYSICA 1/9/17 Ruben MONTEN De Sitter Space and Holography F. Denef / T. Hertog /
A. Van Proeyen

n BIOLOGIE 6/9/17 Nils VAN ROOIJEN Effects of Plant Diversity on the Stability of Natural Grassland O. Honnay /
Ecosystem Functioning J. Schaminée

n CHEMIE 7/9/17 Felix SCHRÖDER Supported gold and silver nanoparticles as catalysts E. Van der Eycken
for cycloisomerization reactions

n BIOLOGIE 8/9/17 Anurag CHATURVEDI Population genomics of contemporary evolution in space F. Volckaert / 
and time L. De Meester

n CHEMIE 8/9/17 Zhi LI Covalent and Non-Covalent Functionalization of Graphitic S. De Feyter /
Substrates under Electrochemical Control S. Mertens

n GEOLOGIE 14/9/17 Annelore BLOMME Continuity and change in glassmaking technologies during P. Degryse /
the first millennium BC J. Elsen

n FYSICA 14/9/17 Yannick VREYS Beyond Classical Cosmology with the No-Boundary Wave Function T. Hertog
n FYSICA 18/9/17 Laurens BOLLEN Students’ use of vector calculus in electrodynamics M. De Cock /

P. van Kampen
n GEOGRAFIE 18/9/17 Annelore HOFMAN The Real Estate/Financial Complex in the United Kingdom M. Aalbers

and the United States
n FYSICA 18/9/17 Ruben DE GROOTE High resolution collinear resonance ionization spectroscopy G. Neyens

of neutron-rich 76,77,78Cu isotopes
n GEOGRAFIE 19/9/17 Mirjam BÜDENBENDER New spaces of capital: The Real Estate/Financial Complex M. Aalbers

in Russia and Poland
n FYSICA 19/9/17 Maarten CALLENS Investigation of the impact of ionising radiation on the K. Van Den Abeele /

physico-chemical properties of microparticles in view of D. Verellen /
non-invasive dosimetry E. D'Agostino /

H. Pfeiffer
n BIOCHEMIE EN 25/9/17 Sylvester HOLT Molecular basis for ethyl acetate production and sulfonate J. Thevelein / 

BIOTECHNOLOGIE transport in the yeast Saccharomyces cerevisiae M. Foulquié Moreno
n CHEMIE 26/9/17 Tine HARDEMAN New strategies towards the controlled synthesis of G. Koeckelberghs 

conjugated copolymers
n FYSICA 29/9/17 Mattias VERVAELE Direct liquid injection deposition for the growth of (nanoparticle) J.P. Locquet /

thin films J.W. Seo
n BIOLOGIE 3/10/17 Lotte MATHÉ Immune response and essential oil activity against pathogenic P. Van Dijck /

Candida species A. Liston
n BIOLOGIE 6/10/17 Arnout GRÉGOIR Trait variation and reproductive isolation in annual killifishes L. Brendonck /

of the genus Nothobranchius B. Vanschoenwinkel 
n BIOLOGIE 12/10/17 Samme VREYSEN Functional characterization of cortical plasticity in the visual L. Arckens / 

cortex of adult mice G. Van den Bergh
n WISKUNDE 13/10/17 Nastassja CIPRIANI Spacelike submanifolds, their umbilical properties and J. Van der Veken / 

applications to gravitational physics J.M. Martin Senovilla
n FYSICA 16/10/17 Michiel LALEMAN Models and simulations of polymers at various scales E. Carlon
n BIOLOGIE 27/10/17 Jessie ENGELEN The impact of urbanization on ponds and L. De Meester /

their zooplankton communities L. Brendonck
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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 zowel de verschillende alumni deel verenigingen,
de departementen en studierichtingen, als 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. Jaarlijks wordt één breed
informatief nummer opgesteld dat ook gericht is naar studenten en leraars
van de hoogste graad van het secundair onderwijs om hen te informeren
over het onderwijsaanbod van de Faculteit Wetenschappen. De verspreiding
gebeurt naar alle betalende alumnileden, naar het personeel en naar externe
relaties. Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid naar
wetenschapsleraren en hun studenten.

Frequentie

De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar met een extra editie voor
de nieuwe studenten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag.
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 kunnen ingediend worden via nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 

Verschijningsdata 2017-2018
n maandag 11 september 2017
n maandag 4 december 2017
n maandag 5 maart 2018
n maandag 4 juni 2018

Verantwoordelijke uitgever: prof. Peter Lievens
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100
3001 Leuven (Heverlee) 

Voorzitter redactieraad: prof. Christoffel Waelkens

Redactiesecretaris: Barbara De Greef

Redactie Science@Leuven: prof. An steegen, prof. Lieve Moons,
prof. Manuel Sintubin, prof. Kristiaan Temst, prof. Luc Van Meervelt,
prof. Christoffel Waelkens, prof. Philippe Muchez, Lieve Gilis,
Barbara De Greef, Siska Waelkens, Thibault Deneus

Vormgeving: altera - www.altera.be
Druk: Van der Poorten

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
eric_schoeters@hotmail.com
www.kuleuven.be/pdl

• 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)


