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Voorwoord

Beste lezer

De	Verenigde	Naties	(VN)	hebben	2011	uitge-
roepen tot Internationaal Jaar van de Chemie. 
Gedurende het hele jaar zullen wereldwijd tal van 
activiteiten worden georganiseerd onder het motto 
“Chemistry – our life, our future”. dit gebeurt 
onder	het	toeziend	oog	van	UNESCO	(de	organi-
satie van de Vn voor onderwijs, wetenschap en 
cultuur)	en	IUPAC	(de	International	Union	for	Pure	
and	Applied	Chemistry).	

het Internationaal Jaar van de Chemie wil onder 
andere de waardering bij het grote publiek 
verbeteren voor de rol van de chemie in de 
ontwikkeling van duurzame oplossingen voor 
de grote maatschappelijke uitdagingen. onze 
chemische industrie, maar ook het onderwijs 
heeft nood aan jonge enthousiaste chemici. het 
Internationaal Jaar van de Chemie wil hiervoor 
bij de jongeren de interesse voor chemie en 
verwante wetenschappelijke studierichtingen 
aanmoedigen. dit internationaal jaar herinnert 
tevens aan de 100ste verjaardag van de 
Nobelprijs	van	Marie	Curie-Sklodowska	en	brengt	
hierdoor de bijdrage van vrouwen aan de chemie 
speciaal onder de aandacht. Maar ook ernest 
solvay moeten we aan dit internationaal jaar 
verbinden: 100 jaar geleden legde hij immers mee 
de	basis	voor	de	latere	oprichting	van	IUPAC	in	
1919.

het themajaar 2011 “Chemistry – our life, our 
future” is dus een uitgelezen kans voor de 
chemische industrie en onderzoeksinstellingen 
om de sector en chemie als wetenschap in de 
kijker te zetten. een heel jaar lang zullen ook 
aan de associatie K.u.leuven tentoonstellingen, 
experimenten en lezingen plaatsvinden om aan 
te tonen hoe belangrijk chemie in ons dagelijks 
leven	is.	Prof.	Bassam	Shakhashiri	 

(Wisconsin-Madison)	opende	te	Leuven	reeds	
het internationaal jaar met een spetterende 
chemieshow. later op het jaar organiseert het 
departement Chemie een lezingenreeks rondom 
Marie Curie, ernest solvay, de vrouw in de 
wetenschap	en	komt	prof.	Peter	Atkins	(Oxford)	
zijn nieuwste boek voorstellen. ook de kerstlezing 
door	prof.	Bert	Weckhuysen	(Utrecht)	zal	in	dit	
themajaar passen. 

ten slotte vermelden we nog graag dat 
2012 alvast de geschiedenis zal ingaan als 
het	Mercator-jaar.	De	Vlaamse	cartograaf,	
instrumentenmaker en graveur Gerardus Mercator 
werd	op	5	maart	1512	te	Rupelmonde	geboren	
als Gerard de Cremer. Momenteel loopt bij 
unesCo de aanvraag door de International 
union of Crystallography om 2013 uit te roepen 
tot het Internationaal Jaar van de Kristallografie, 
en dit naar aanleiding van de geboorte van 
de moderne kristallografie in 1913 met het 
aanwenden van de röntgendiffractietechniek door 
W.h. en W.l. Bragg om de positie van atomen in 
een kristal te bepalen.

het beloven interessante jaren te worden!
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Prof.	Shakhashiri	tijdens	zijn	 
chemieshow.
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2011 - Internationaal Jaar van de Chemie

Gedurende de algemene Vergadering van de 
International	Union	of	Pure	and	Applied	Chemistry	
IUPAC	te	Turijn	in	augustus	2007	werd	unaniem	
een resolutie goedgekeurd om 2011 uit te roepen tot 
Internationaal Jaar van de Chemie. Minder dan een 
jaar later gaf het uitvoerend Comité van de unesCo 
positief advies op de vraag van ethiopië om deze 
resolutie goed te keuren. tijdens de algemene 
Vergadering van de Verenigde naties in decem-
ber 2008 werd 2011 uitgeroepen tot Internationaal 
Jaar van de Chemie. de keuze van 2011 werd mee 
bepaald door de honderdste verjaardag van de 
toekenning op 8 november 1911 van de nobelprijs 
chemie aan Marie Curie voor haar ontdekking van 
de elementen radium en polonium. Marie Curie was 
de eerste vrouwelijke nobellaureaat en de eerste 
persoon die twee nobelprijzen in de wacht sleepte. 
In 1903 deelde ze reeds samen met haar echtgenoot 
Pierre	Curie	en	Henri	Becquerel	de	Nobelprijs	fysica	
voor hun studie van de radioactiviteit.

tijdens dit jaar wil de chemische sector het imago 
van de chemie bij het grote publiek verbeteren. 
Chemie als wetenschap is fundamenteel voor het 
begrijpen van onze wereld en kosmos. atomen en 
moleculen, en omzettingen tussen moleculen staan 

centraal bij de productie van bijvoorbeeld voeding, 
geneesmiddelen, brandstoffen en metalen. hierdoor 
speelt de chemie een sleutelrol in de ontwikkeling van 
onze menselijke kennis, economische vooruitgang 
en duurzame samenleving. daarnaast wil men dit 
jaar jongeren extra warm maken om chemie te gaan 
studeren. de chemische industrie en het onderwijs 
hebben immers een grote nood aan creatieve jon-
geren om de grote uitdagingen van morgen op het 
gebied van voeding, gezondheid, energie, natuurlijke 
rijkdommen en milieu op te lossen.   

België zal tijdens dit internationaal jaar een bijzon-
dere rol vervullen. ons land werd uitgekozen om op 
1 december 2011 de slotsessie te organiseren in 
Brussel in aanwezigheid van Koning albert en 1.000 
genodigden uit de wetenschappelijke, economische 
en politieke wereld, samen met jeugdige afgevaardig-
den uit de hele wereld. de keuze van Brussel is niet 
enkel het gevolg van de aanwezigheid van belang-
rijke organisaties zoals de europese Commissie 
en	CEFIC	(Comité	Européen	des	Fédérations	des	
Industries	Chimiques).	Honderd	jaar	geleden	immers	
legde ernest solvay te Brussel mee de basis van 
IUPAC.	Hij	richtte	er	de	eerste	Solvayconferentie	in,	
nodigde hiervoor 18 belangrijke fysici uit en stichtte 

2011 is door de Verenigde naties 
uitgeroepen tot het Internationaal 
Jaar van de Chemie. een heel jaar 
lang zullen ook aan de associatie 
K.u.leuven tentoonstellingen, 
experimenten en lezingen plaatsvinden 
om aan te tonen hoe belangrijk chemie 
in ons dagelijks leven is. 
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het	Institut	International	de	Physique.	Een	jaar	later	
volgde het Institut International de Chimie en zijn 
steun aan de association International des sociétés 
Chimiques,	welke	in	1919	omgevormd	werd	tot	IUPAC.	
dit mecenaatswerk van solvay was mogelijk dankzij zijn 
octrooi op een nieuw procedé voor de bereiding van 
natriumcarbonaat	(soda),	ontwikkeld	in	1861.

ook het departement Chemie organiseert in het kader 
van het Internationaal Jaar van de Chemie talrijke 
activiteiten.	Op	28	februari	werd	het	jaar	van	de	che-
mie reeds knallend ingezet met de chemieshow van 
Bassam	Shakhashiri.	Prof.	Shakhashiri	is	professor	che-
mie	aan	de	Amerikaanse	universiteit	van	Wisconsin	-	
Madison	en	momenteel	president-elect	van	de	American	
Chemical society. hij geeft al zijn hele carrière lang 
chemiedemonstraties om te bewijzen dat wetenschap 
leuk kan zijn. op uitnodiging van de federatie van de 
chemiesector	Essenscia	en	doe-centrum	Technopolis	
reisde shakhashiri een week lang rond in Vlaanderen 
om chemieshows te geven. het departement Chemie 
van de K.u.leuven verzorgde hierbij een deel van de 
logistieke ondersteuning.

op zondag 22 mei neemt het departement Chemie deel 
aan de opendeurdag van Basf antwerpen en verzorgt 
er enkele interactieve opstellingen en een chemieshow. 
op maandag 30 mei organiseert het departement twee 
vertoningen van de chemieshow van prof. a. toom voor 
de laatste graad van het lager onderwijs en de eerste 
graad van het secundair onderwijs.

In het najaar staat er bovendien een lezingenreeks op 
het programma met als thema’s en sprekers:
Ernest Solvay	-	prof.	Franklin	Lambert
Marie Curie -	drs.	Pieter	Thyssen
The limits of science	-	prof.	Peter	Atkins
Women in science - or what keeps them out 
of science? -	prof.	Tatjana	Vogt

Meer info over alle activiteiten van de Associatie 
K.U.Leuven in het kader van het Internationaal Jaar 
van de Chemie: www.jaarvandechemie.be

International Union of
Pure and Applied 
Chemistry

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Partners for the International Year of Chemistry 2011

International Union of
Pure and Applied 
Chemistry

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Partners for the International Year of Chemistry 2011
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Wie was Marie Curie?
(1867-1934)

In	1897	publiceerde	Marie	Curie	haar	
eerste onderzoeksresultaten over de 
magnetisatie van staal. Ze was echter 
op	zoek	naar	een	nieuw	onderzoeks-
gebied en dacht dit gevonden te hebben 
in het domein van de radioactiviteit. een 
jaar	na	de	ontdekking	van	de	röntgen-
straling	in	1895	door	Wilhelm	Röntgen,	
ontdekte	Henri	Becquerel	met	behulp	
van	fotografische	platen	de	radioac-
tiviteit	van	uranium.	Marie	Curie	pro-
beerde deze radioactiviteit kwantitatief 
te meten en ontdekte dat de mineralen 
uraniniet	(pekblende	UO2)	en	chalcoliet	
(Cu(UO2)2(PO4)2.12h2O)	radioactiever	
waren	dan	zuiver	uranium.	Deze	mine-
ralen moesten dus andere, nog meer 
radioactieve elementen bevatten. Marie 
Curie besloot deze elementen af te 
zonderen	en	behandelde	daarvoor	ura-
niniet met hCl en h2s. de neergeslagen 
sulfiden bleven sterk radioactief. In een 
verdere	behandeling	werd	het	radioac-
tieve materiaal neergeslagen samen met 
bismut.	In	juli	1898	publiceren	Pierre	en	
Marie Curie deze resultaten samen en 
introduceerden voor het eerst het begrip 
radioactiviteit.	Het	nieuwe	element	noe-
men ze polonium, verwijzend naar de 
Poolse	afkomst	van	Marie	Curie.	
enkele maanden later konden ze op 
een analoge manier ook het element 

Maria	Salomea	Sklodowska	werd	geboren	op	7	november	
1867	te	Warschau.	Haar	beide	ouders	waren	onderwijzer	
en zelf was ze ook erg gemotiveerd om verder te studeren. 
Aangezien	vrouwen	te	Polen	op	dat	moment	uitgesloten	
werden van voortgezet hoger onderwijs, vertrok ze in 1891 
naar	Parijs	waar	ze	bij	haar	zuster	Bronia	ging	wonen	en	
zich inschreef aan de sorbonne om fysica en wiskunde te 
studeren.	In	de	lente	van	1894	ontmoette	ze	Pierre	Curie.	
Ze	trouwden	te	Sceaux	in	1895.	

Portret	van	Marie	Curie	(1934).
Bron: smithsonian Institution archives.



Marie Curie in haar chemielab in het Radium 
Institute in frankrijk, april 1921. 
Bron: nationaal archief van nederland.

Marie Curie en haar dochter Irène in het lab 
van	het	Radium	Institute	in	Parijs,	Frankrijk,	1921.	
Copyright	©	Association	Curie	Joliot-Curie
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radium isoleren. om de eigenschappen van het 
zeer radioactieve radium beter te bestuderen, 
diende Marie Curie over grotere hoeveelheden te 
beschikken.	Gedurende	de	volgende	vier	jaar	iso-
leerden	Pierre	en	Marie	Curie	onder	soms	erbar-
melijke omstandigheden 0,1 g RaCl2 uit 8.000 kg 
pekblende	en	bepaalden	de	atoommassa	als	225.

In	juni	1903	behaalde	Marie	Curie	haar	docto-
raat. enkele maanden later ontvingen de Curie’s 
en	Becquerel	de	Nobelprijs	fysica	voor	hun	werk	
omtrent	radioactiviteit.	Enkel	Becquerel	was	aan-
wezig	te	Stockholm:	Pierre	Curie	was	ziek	en	
Marie Curie was herstellend van een miskraam. 
Pierre	Curie	werd	benoemd	als	professor	aan	de	
sorbonne en ook Marie Curie kreeg een vaste 
aanstelling.	Op	19	april	1906	werd	Pierre	Curie	in	
de	rue	Dauphine	aangereden	door	een	paarden-
kar. hij overleed ter plaatse en werd begraven 
te sceaux. Marie Curie nam de leerstoel aan de 
sorbonne van haar overleden echtgenoot over, 
waardoor ze de eerste vrouwelijke professor in 
frankrijk werd. 

Er	bleef	echter	onenigheid	over	het	nieuwe	ele-
ment radium. lord Kelvin suggereerde dat radium 
niets	anders	was	dan	lood	met	vijf	extra	helium-
atomen.	Marie	Curie	isoleerde	in	1907	opnieuw	
0,4	g	RaCl2 en herbepaalde de atoommassa als 
226,45.	Via	elektrolyse	bekwam	ze	in	1910	zuiver	
radium dat eruit zag als een witachtig metaal. op 
8 november 1911 ontving ze de nobelprijs chemie 
voor haar ontdekking van polonium en radium. 
deze keer ging ze naar stockholm, samen met 
haar zuster en oudste dochter Irène. tijdens 
haar toespraak beklemtoonde ze dat de term 
radioactiviteit van haar alleen kwam, maar dat de 
ontdekking van polonium en radium gezamenlijk 
met	haar	inmiddels	overleden	echtgenoot	Pierre	
gebeurde.

Gedurende de eerste wereldoorlog startte Marie 
Curie bij het Rode Kruis een eenheid radiologie 
op. In 1921 bezocht ze de Verenigde staten om 
geld te verzamelen voor haar radiumonderzoek. 
Ze keerde terug met een gram radium en een 
belangrijk onderzoeksproject. haar algemene 
gezondheidstoestand ging snel achteruit, eerst 
ten	gevolge	van	cataract,	later	in	1932	hoofdzake-
lijk	ten	gevolge	van	de	straling.	In	1934	overleed	
ze aan leukemie. Ze werd te sceaux begraven 
naast	haar	echtgenoot	Pierre	en	onder	een	laagje	
Poolse	bodem.	Later	werden	ze	als	laatste	eerbe-
tuiging	herbegraven	in	het	Parijse	Panthéon.

door Luc Van Meervelt
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In Beeld 
Astronomen nemen echo’s waar uit de kern 
van een rode reus

een internationaal team van astronomen, geleid door een 
onderzoeker van het Instituut voor sterrenkunde van de K.u.leuven, 
maakte onlangs de ontdekking bekend van golven in een ster die 
helemaal tot aan de sterkern reiken. de ontdekking verscheen in 
het gerenommeerde tijdschrift science, en werd mogelijk dank zij 
nauwkeurige	metingen	met	de	Kepler-ruimtetelescoop.	Men	wist	
reeds dat er golven bestaan die doorheen sterren gaan, zoals 
geluidsgolven hier op aarde, maar tot nu toe konden enkel golven in 
de buitenste lagen van een ster worden geobserveerd. die golven 
gaan enkele honderdduizenden kilometers diep, tot ze op een 
bepaald moment teruggekaatst worden omdat de materie van de ster 
zo dicht wordt dat de golven er niet kunnen doordringen. nu heeft het 
team onverwacht golven geobserveerd die helemaal tot het centrum 
van de ster reiken.
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Astronomen	zijn	dol	op	dit	type	golven,	of	ster-
trillingen, zoals zij ze noemen. Zoals een arts 
naar het geluid van het hart van een patiënt 
luistert om een diagnose te stellen, of zoals 
seismologen aardbevingen gebruiken om het 
inwendige van de aarde te bestuderen, zo 
gebruikt de asteroseismologie stertrillingen om 
een	gedetailleerd	beeld	te	krijgen	van	het	bin-
nenste van sterren. de techniek om golven te 
herkennen die de omstandigheden in de kern 
van	een	ster	kunnen	‘voelen’,	opent	een	ven-
ster naar een inferno dat anders onbereikbaar 
en verborgen zou blijven.

deze bijzondere golven werden ontdekt in een 
rode reus. Rode reuzen zijn oude sterren, in 
een leeftijdsstadium dat onze Zon pas over 
zo’n vijf miljard jaar zal bereiken. tegen die 
tijd zal de zon ruim 10 keer groter zijn dan nu, 
en	ongeveer	50	keer	helderder.	Tegelijk	zal	de	
kleur	verschoven	zijn	van	geelachtig	naar	rood-
achtig, vandaar de naam rode reus.

“Deze	blik	in	de	binnenkant	van	rode	reu-
zen toont ons exact wat er met onze Zon zal 
gebeuren	wanneer	ze	ouder	wordt’,	vertelt	Paul	
Beck, doctoraatsstudent aan de K.u.leuven. 
Paul	is	één	van	de	vele	jonge	onderzoekers	
die de kans kregen om te mogen werken met 
gegevens van nasa’s ruimtemissie Kepler. 
samen met tim Bedding van de university 
of	Sydney	en	Marc-Antoine	Dupret	van	de	
Université	de	Liège	zag	hij	als	eerste	dat	som-
mige oscillaties zich ongewoon gedroegen, 
als het ware ‘uit de toon’. toetsing van deze 
waarnemingen aan theoretische modellen deed 
hen beseffen dat ze naar golven keken die de 
omstandigheden in het centrum van de ster 
voelen.

op het oppervlak van de ster manifesteren de 
oscillaties	zich	als	plekken	waar	de	tempera-
tuur lichtjes varieert, met een min of meer vaste 
periode. dit veroorzaakt minieme variaties in 
de totale helderheid van de ster, en nadat het 
sterlicht honderden jaren doorheen de lege 
ruimte heeft gereisd, worden deze variaties 
nu	zorgvuldig	opgemeten	door	de	Kepler-
ruimtetelescoop van nasa.

het team achter deze ontdekking maakt 
deel uit van KasC, het Kepler asteroseismic 
science Consortium, op dit ogenblik één van 
de grootste consortia in de sterrenkunde, met 
meer	dan	440	sterrenkundigen	die	gespeciali-
seerd zijn in het exploreren van de binnenkant 

van sterren. het hoofdkwartier ligt in aarhus 
(Denemarken).	“Astronomen	uit	de	hele	wereld	
nemen deel aan deze gigantische inspanning 
om	de	Kepler-gegevens	te	gebruiken	om	de	
binnenkant van sterren beter te begrijpen”, 
aldus hans Kjeldsen van de universiteit van 
Aarhus,	de	coördinator	van	KASC.	“De	metin-
gen	die	Kepler	ons	bezorgt,	zijn	zo	onvoor-
stelbaar nauwkeurig dat we dingen kunnen 
zien	die	we	voorheen	nooit	voor	mogelijk	hiel-
den. het lijkt wel een reis in een hele nieuwe 
wereld.”

normaal gezien zal Kepler nog minstens twee 
jaar operationeel blijven, en het zal dezelfde 
sterren blijven meten, zodat de databank elke 
dag verbetert. Wordt ongetwijfeld vervolgd!



het eI Van ColuMBus 

Geologie zonder grenzen 

S@l: Kan u ons vertellen waarmee u op dit 
ogenblik bezig bent?

Wij	zijn	altijd	met	een	aantal	projecten	tege-
lijkertijd bezig, maar iets wat op dit ogenblik 
veel	aandacht	krijgt,	is	de	studie	van	reservoir-
analogen. oliereservoirs liggen typisch in 
poreuze gesteenteformaties, heel diep onder 
het oppervlak. Zo diep, dat ze erg moeilijk te 
bestuderen	zijn	voor	wat	betreft	allerlei	eigen-
schappen die nochtans relevant zijn voor de 
ontginning,	zoals:	hoe	zit	het	met	de	porosi-
teit? hoe zit het met adersystemen? of meer 
in het algemeen: hoe kunnen fluïda bewegen 
in die gesteenten? het onderzoek waar ik nu 
mee	bezig	ben,	probeert	dit	gebrek	aan	ken-
nis	op	te	vangen	door	reservoir-analogen	te	
gaan	onderzoeken:	formaties	die	qua	structuur	
op oliereservoirs lijken, maar die wel in drie 
dimensies bereikbaar zijn omdat ze ergens 
aan de oppervlakte liggen. We kunnen veel 
leren over hun ontstaansgeschiedenis en hun 
structuur en poreuze eigenschappen. In de 
buurt	van	Philippeville	zijn	bijvoorbeeld	rif-
formaties te vinden die sterk analoog zijn met 
oliehoudende	lagen	in	Canada,	en	die	kun-

10

science@leuven ging praten met professor 
Rudy swennen, geoloog en pleitbezorger van 
vernieuwend, relevant en creatief onderzoek. 

prof. Rudy Swennen

nen dus model staan voor die diepe Canadese 
ondergrond.
Reservoir-analogen	hebben	een	gelijkaardige	
geschiedenis	meegemaakt	dan	de	diepe	olie-
houdende lagen, behalve dan dat ze nog iets 
extra hebben meegemaakt waardoor ze dicht 
bij de oppervlakte zijn komen te liggen; dat 
moet je dus ‘aftrekken’ van je resultaat.

S@l: Oliebedrijven zijn vast erg geïnteresseerd 
in uw onderzoek?

Een	deel	van	wat	we	doen,	is	zelfs	contract-
onderzoek met oliebedrijven. Ik hecht wel veel 
belang	aan	mijn	academische	onafhankelijk-
heid, hoor. typisch ga ik een onderzoeksproject 
voorstellen aan een aantal oliebedrijven, die 
dan eventueel bijdragen aan de financiering 
ervan,	maar	ik	stel	wel	een	aantal	voorwaar-
den, zoals bijvoorbeeld dat we de resultaten 
mogen publiceren. dat is belangrijk, onder 

Voorbeeld van travertijngroeve nabij Denizli (Turkije), met rechts een voorbeeld van een poreus tra-
vertijngesteente.
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andere voor de jonge wetenschappers die op zo’n 
project werken en hun carrière moeten uitbouwen op 
basis van publicaties. soms zijn het ook de oliebe-
drijven zelf die een beroep doen op onze expertise.

S@l: Kan u een voorbeeld geven?

Wel,	we	werken	samen	met	Petrobras,	een	
Braziliaans olieconcern. Zoals alle spelers op die 
markt zijn zij steeds op zoek naar nieuwe bronnen, 
en zij hebben een gok gewaagd door een nieuw type 
‘play’ te anticiperen.

S@l: Een play? Wat moeten we ons daar bij voor-
stellen? 

Zo’n ‘play’ is een tool die geologen gebruiken om de 
aanwezigheid van oliehoudende lagen te voorspel-
len. een welbekende ‘play’ in het noordzeegebied 
(waar	ons	aardgas	vandaan	komt)	bestaat	uit	een	
steenkoollaag,	waarboven	(paleo)duinzanden	zijn	
afgezet. deze worden op hun beurt afgesloten met 
zoutlagen die niets doorlaten. In de steenkoollagen, 
als ze diep genoeg zitten, ontwikkelt zich methaan, 
dat gaat migreren omwille van zijn geringere densi-
teit ten opzichte van het omgevende gesteente en 
zich vervolgens gaat ophopen in het reservoirge-
steente	(duinzanden).	Als	op	andere	plaatsen	dezelf-
de ‘play’ van toepassing is, met dezelfde opeenvol-
ging van lagen, dan heb je een behoorlijke kans om 
ook	daar	olie-	of	gasvelden	te	vinden.	

Petrobras	heeft	dus	een	nieuwe	play	vooropgesteld:	
een travertijnformatie onder een zoutlaag. travertijn 
is een gesteente dat eigenlijk vol gaten zit – ga maar 
eens in leuven naar het Museum M kijken: dat is 
in travertijn gebouwd en de grote poriën zijn goed 
zichtbaar.	De	mensen	van	Petrobras	hebben	borin-
gen gedaan in dat type formaties diep onder de zee 
(>1.500m	waterdiepte	en	>3.000m	gesteente),	wat	
een technologisch huzarenstukje is en een risicovolle 
investering, maar ze hebben hun slag thuisgehaald: 
de lagen in kwestie blijken zeer olierijk. de travertijn-
formatie heeft een porositeit van 20 procent, eigenlijk 
onwaarschijnlijk op die diepte. Ze bevat ook micro-
biële matten, dat zijn lagen die bestaan uit gefossili-
seerde	micro-organismen.	
nu is dat wel een exotisch gesteente om te ‘lezen’ 
met traditionele geologische technieken, en het 
bedrijf heeft daar weinig expertise voor. daarom zoe-
ken ze in academische middens wetenschappelijke 
ondersteuning om die analyses te leren doen. de 
financiële middelen die ze daar tegenover stellen, 
zijn aanzienlijk: ze financieren tientallen projecten en 
doctoraten over heel de wereld, en ook in leuven.

S@l: Welke ondersteuning kan u hen geven?

We	hebben	voor	dat	gebied	een	reservoir-analoog	
gevonden in de buurt van het voor leuvenaars 

welbekende sagalassos in turkije. daar dichtbij ligt 
Pamukkale,	dat	is	een	gebied	dat	geklasseerd	is	als	
geologisch werelderfgoed vanwege de zeer merk-
waardige terrasformaties in travertijn. In dezelfde 
buurt liggen dus ook travertijngroeves, die worden 
uitgebaat, en die ook gekenmerkt worden door hoge 
porositeit en de aanwezigheid van microbiële proces-
sen in hun vormingsgeschiedenis. Wij zijn nu bezig 
met een grondige studie van de architectuur van dat 
gebied. en met grondig bedoel ik ook: kwantitatief. 
Wij zeggen niet dat een gesteente ‘grove kristallen’ 
bevat,	wij	zeggen,	dat	zijn	kristallen	tussen	de	3	en	5	
millimeter, met een foutenmarge van zoveel procent. 
dat is het soort gegevens dat we nodig hebben als 
we de exploitatie van analoge gebieden willen kun-
nen ondersteunen. 

het leuke aan ons onderzoek is, dat wij over discipli-
negrenzen heen werken: wij hebben fysica, chemie, 
wiskunde en zelfs biologie nodig om aan geologie 
te kunnen doen. nu is dat wel vaker het geval bij 
geologisch onderzoek, maar bij ons is het zeer uit-
gesproken. Vaak is geologie toch een kwalitatief 
beschrijvende wetenschap, daar waar wij uitgespro-
ken kwantitatief werken om onze doelstellingen te 
bereiken. Wij onderzoeken fysische eigenschappen 
als porositeit, permeabiliteit, akoestische eigen-
schappen …

S@l: Akoestische??

Jawel, hoe trillingen zich voortplanten in een 
gesteente is zeer informatief. neem bijvoorbeeld de 
zuivere zoutlagen die hier en daar voorkomen: die 
schermen als het ware de onderliggende lagen af, 
daar lopen trillingen in dood omdat die lagen ze zo 
sterk absorberen. Maar voortplanting van golven is 
niet alleen afhankelijk van de aard van het gesteente 
maar	ook	van	de	porositeit(sverdeling).	
We doen ook chemische analyses: welke sporen-
elementen komen voor in de gesteenten, welke iso-
topen, hoe is de samenstelling van het water dat in 
microdruppeltjes gevangen zit – dat zijn dus sporen 
van het water waaruit cementen ooit afgezet zijn. 

onze ultieme doelstelling is een zo groot moge-
lijke dataset te genereren van gegevens uit reser-
voiranalogen, op basis waarvan we dan boringen 
uit	olie-	en	gasreservoirs	beter	kunnen	interpreteren	
en bij benadering kunnen voorspellen hoe exploita-
bel een bepaalde laag is. nu zijn gesteenten nooit 
homogeen, dus kan je uit individuele boorstalen niet 
zomaar conclusies extrapoleren. Je moet heterogeni-
teit incalculeren wanneer je de dataset geostatistisch 
gaat analyseren: je moet die onzekerheid inbouwen 
in het modeleerprogramma waar je de analyses mee 
doet.	In	dat	soort	toepassingen	is	een	oud-student	
van mij gespecialiseerd, Jef Caers, die in stanford 
werkt, en dat is dus een staaltje van moderne geolo-
gie waar ook wij mee bezig zijn.
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S@l: U had het ook over biologie als ondersteunen-
de wetenschap?

Jawel, ook biologische processen spelen een rol in 
de	ontstaansgeschiedenis	van	geologische	forma-
ties. neem bijvoorbeeld een gesteente als dolomiet. 
op basis van thermodynamische gegevens zou je 
verwachten dat dat massaal overal voorkomt waar 
afzettingen in oceanen hebben plaatsgevonden. dat 
blijkt nochtans niet het geval te zijn, en de reden 
kennen	we	gedeeltelijk:	het	heeft	te	maken	met	kine-
tische	factoren.	Nochtans	zijn	er	periodes	in	de	geo-
logische geschiedenis dat er wel degelijk massaal 
dolomiet is gevormd, en men vermoedt heel stellig 
dat een microbiële katalyse daaraan ten grondslag 
ligt. eenmaal het proces gestart, gaat het wel verder 
via	anorganische	weg.	Je	kunt	proberen	te	identifi-
ceren	welke	bacteriën	dat	proces	zo	sterk	versnel-
len: enerzijds door naar biomarkers te zoeken in de 
gesteenten, anderzijds door het bestaan van recente 
labo’s: lagunes waar het proces vandaag plaatsvindt 
en waar we kunnen gaan zoeken welke bacteriën 
daar leven. 

Maar om terug te keren naar de samenwerking met 
Petrobras:	onze	bijdrage	zit	dus	in	de	kwantitatieve	
petrografie. We hebben fysische en chemische 
gegevens nodig, en geen beschrijvende data maar 
metingen. eigenlijk zit het probleem altijd weer in de 
extrapolaties:	we	willen	gesteentes	in	3D	karakteri-
seren, maar de gegevens die we hebben zijn vaak 
tweedimensionaal.	Wij	maken	gebruik	van	technie-
ken	uit	de	geneeskunde:	de	welbekende	CT-scan.	
In medische toepassingen is de resolutie minder 
belangrijk, maar de geologie is enorm gebaat bij de 
ontwikkeling	van	hoge-resolutie-CT-scantechnologie.	
Nu	is	die	technologie	inderdaad	beschikbaar	op	sub-
micron-niveau,	maar	dan	stoot	je	weer	op	een	ander	
probleem: dan zijn de stalen die je analyseert te klein 
om representatief te zijn. het komt er dus op aan om 
gegevens op verschillende schalen te integreren. 

S@l: Dat lijkt een behoorlijk nieuw onderzoekster-
rein?

Inderdaad. Ik ben in 2009 op sabbatical geweest bij 
statoil in noorwegen. die hebben mij een jaar de 
tijd gegeven om procedures voor die zogenaamde 
‘upscaling’ uit te werken, met de belofte dat ik dat 
onderzoek	verder	mag	zetten	(al	dan	niet	met	steun	
van	Statoil).	Dat	zijn	we	dus	nu	aan	het	doen	met	
die travertijngroeve in turkije. We scannen de hele 
groeve met een laser; dat levert foto’s op waarvan 
we met beeldanalyse de grotten en grote poriën 
lokaliseren en kwantificeren. In een volgend stadium 
bestuderen we blokken van 3x3x3 meter en ook die 
ondergaan beeldanalyse. daarna gaan we standaard 
boorkernen bestuderen. daarvoor gebruiken we 

de	medische	CT-scanningapparatuur,	met	relatief	
lage resolutie dus. daar halen we dan weer kleine 
boorkernen uit, die zijn pakweg van de grootte van 
een kurk, en die worden aan scanning onder hoge 
resolutie onderworpen. op elk niveau bekijken we de 
poriën,	en,	nog	belangrijker,	de	bottlenecks,	de	struc-
turen die beweging van fluïda verhinderen. en met 
bekijken bedoel ik wel degelijk kwantificeren.

S@l: U bent dus nu nog aan het verder werken op 
wat u tijdens die sabbatical begon?

Ik ben een groot voorstander van sabbaticals. het is 
een	gelegenheid	om	als	wetenschapper	te	herbron-
nen, en tegelijk de kruisbestuiving met de industrie te 
stimuleren. In onze sector beschikt de industrie over 
datasets	waar	wij	als	wetenschapper	enkel	van	kun-
nen dromen, en wij beschikken van onze kant over 
expertise waar zij van dromen. Ik heb de neiging 
om	te	denken	in	periodes	van	8	jaar:	4	jaar	om	een	
nieuw	terrein	te	verkennen	en	uit	te	bouwen,	4	jaar	
om dat te laten renderen. dat upscalingverhaal is nu 
van de grond aan het komen en daar krijg ik zeker 
weer 8 vruchtbare jaren mee vol.

Ik	ben	trouwens	overtuigd	van	het	nut	van	een	men-
geling van culturen, tussen academische wereld en 
industrie, tussen wetenschappelijke disciplines, en 
ook	op	andere	niveaus.	Ik	heb	in	mijn	onderzoeks-
groep	naast	geologen	ook	bio-ingenieurs,	chemici,	
mijnbouwingenieurs – en naast Belgen ook mensen 
van allerlei andere nationaliteiten. dat is goed voor 
de creativiteit.

S@l: Prof. Swennen, dank u wel om ons daarin te 
laten delen.

interview: Siska Waelkens

Voorbeeld van porositeitsverdeling op basis van een 
CT-scan van een travertijn boorkern.



CAMPUSPRAAT

Op	23	maart	vond	in	Kortrijk	aan	de	KATHO	de	derde	editie	van	de	Vlaamse	Programmeerwedstrijd	
plaats,	een	co-organisatie	van	de	KULAK	en	KATHO.

In de categorie bachelor won het Leuvense team SDK(ULAK) bestaande uit:
  Ingmar dasseville  K.u.leuven, 3e ba informatica
  Ruben lapauw    K.u.leuven, 3e ba wiskunde
  Willem Van onsem  K.u.leuven, 3e ba informatica

In de categorie masters en afgestudeerden won team King High van de K.U.Leuven bestaande uit:
		Philip	De	Keulenaer		 K.U.Leuven,	1e	ma	ingenieurswetenschappen:	computerwetenschappen
  Wouter Massa     K.u.leuven, 1e ma ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
  Merijn Mestdagh    K.u.leuven, 2e ba psychologie

en team The Fractals van de K.U.Leuven was derde:
  evert Koks       K.u.leuven, 2e ma computerwetenschappen
  adriaan larmuseau K.u.leuven, 1e ma computerwetenschappen
  Miguel loncke      K.u.leuven, 1e ma wiskunde

Namens	de	Space	Physics	&	
aeronomy of the american 
Geophysical union, werd alexander 
soenen geselecteerd om een 
Outstanding	Student	Paper	Award	
te ontvangen voor zijn presentatie 
tijdens de 2010 fall Meeting in san 
francisco, California. Zijn presentatie 
werd erkend als één van de besten 
van	een	sterke	groep	studentpresen-
tatoren. hij stelt een goed voorbeeld 
voor zijn medestudenten en de hele 
aGu gemeenschap. als winnaar zal 
hij een vermelding krijgen in eos, de 
wekelijkse nieuwsbrief van aGu, en 

zal hij eveneens 
een	formeel	getuig-
schrift ontvangen.

tijdens infodagen krijgen de medewerkers 
van de faculteit Wetenschappen vaak de 
vraag wat je nu eigenlijk kunt doen met zo’n 
diploma	in	de	wetenschappen.	Drie	oud-
studenten	vertelden	daarom	tijdens	de	laat-
ste facultaire infodag op 19 maart iets over 
hun curriculum tot hiertoe. het ging over 
Roby	Roels	(lector	KHL	en	weerman	VT4),	
Iris	Peeters	(onderwijsondersteuner)	en	
Rik	Verdonck	(doctoraatsstudent	biologie).	
daarnaast stelden ze ook enkele andere 
oud-studenten	voor.

De	video	van	deze	uiteenzetting	is	binnen-
kort terug te vinden via wet.kuleuven.be 

Derde editie Vlaamse 
Programmeerwedstrijd

13Student Paper Award voor 
Alexander Soenen Job van je leven



naast het reeds lang bestaande 
IEEE	(Institute of Electrical 
and Electronics Engineers)	
K.u.leuven student chapter, 
voor	voornamelijk	ingenieurs-
studenten in elektrotechniek, is 
er nu recent een tweede student 
chapter aan de K.u.leuven, nl. het 
SPIE	(Society for Photo-Optical 
Instrumentation Engineers)	stu-
dent chapter, voor studenten met 
interesse	in	fundamentele	en	toe-
gepaste	optica,	offi	cieel	opgericht	
op 22 oktober 2010. hiermee zijn 
we de tweede Vlaamse universiteit 
(na	de	VUB)	met	een	dergelijk	
SPIE	student	chapter	in	de	optica.	
In	België	zijn	er	bv.	wel	4	IEEE	
student	chapters	(K.U.Leuven,	
UGent,	UAntwerpen	en	ULiège).	
Hoewel	het	SPIE	student	chapter	
pas recent opgericht is aan de 
K.u.leuven, heeft het nu al meer 
leden dan dit van de VuB. 
 
de activiteiten die ontplooid 
worden door het student chapter 
kunnen	gefi	nancierd	worden	door	
een	activity	grant	van	SPIE.	Er	is	
ook een reisbeurs voor deelname 
aan het jaarlijkse congres van 
de	SPIE,	in	2011	in	augustus	in	
sunny san diego, California. 
eén van de activiteiten van het 
SPIE	die	openstond	voor	alle	
doctoraatsstudenten aan de 
K.U.Leuven	was	SPIEKULO-
GRAPHIC,	een	fotowedstrijd.	De	
bedoeling	was	dat	de	geïnteres-
seerden een wetenschappelijk 
geïnspireerde foto opstuurden, 
die beoordeeld werd door een 
onafhankelijke jury. de drie hoogst 
beoordeelde inzendingen kregen 
een	mooie	prijs	op	9	mei.	De	win-
naar	kan	je	in	een	volgend	num-
mer bekijken.
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Nieuw studenteninitiatief aan de 
K.U.Leuven

Contactpersonen voor meer uitleg zijn: 
2011 Chapter Offi cers
President: Kurt de Mey 
Vice-President:	Luis	González-Urbina	
Secretary: stijn Van Cleuvenbergen 
Treasurer: stefaan Vandendriessche 
Advisor: Koen Clays 
Elected	Fellow	|	Conference	Program	Committee	Member	|	Student	
Chapter	Advisor	|	Author	SPIE	

Meer informatie over
SPIE:	http://spie.org/x1742.xml?chapter_id=1052438
IEEE:	http://homes.esat.kuleuven.be/~ieee_sb/
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Houston calling… 
simulatiegesprek met 
astronaut André Kuipers

de studenten van het departement Chemie 
werden uitgekozen door nasa om deel te 
nemen aan een simulatiegesprek met astronaut 
andré Kuipers. deze nederlandse arts is sinds 
1991 betrokken bij de voorbereidingen van 
fysiologische experimenten bij de europese 
Ruimtevaart	Organisatie	ESA.	In	april	2004	
nam hij deel aan de missie delta en verbleef 
gedurende	10	dagen	20	uur	en	53	minuten	
in de ruimte aan boord van het internationaal 
ruimtestation Iss. In december 2011 vertrekt hij 
opnieuw naar het Iss voor een missie van een 
half jaar. ter voorbereiding van deze missie 
organiseert nasa een aantal simulaties.

tijdens het simulatiegesprek op 3 maart 
bevond andré Kuipers zich in een exacte 
kopie van het Iss te houston. Gedurende 10 
minuten werd een radioverbinding gemaakt 
met het departement Chemie te leuven, een 
tijdsbestek dat overeenkomt met de maximale 
verbindingstijd bij normaal overvliegen van het 
Iss. onze studenten konden een vijftiental 
vragen stellen. een beeldverslag vind je op 
chem.kuleuven.be

Na	het	gesprek	werden	ook	nog	enkele	beel-
den doorgestuurd vanuit de simulator. 

    

Steun het Science@Leuven Fund 

Geeft u om kennis? 

De Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven 
wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse 
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige 
masteropleidingen te komen volgen. Omdat niet 
alle beloftevolle wetenschappers dezelfde 
financiële kansen hebben om hun talent te 
tonen, kunnen zij voortaan via Science@Leuven 
een beurs aanvragen. 

Steunt u dit initiatief? Doe dan zelf een 
bijdrage aan dit fonds als bedrijf of privé-
persoon! 

Voor alle praktische info: http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund

* Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.

* Voor giften vanaf 30 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.

* Storten kan op rekeningnummer 734-0194177-89 van de K.U.Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven. 

  Gelieve steeds de gestructureerde mededeling +++400/0003/81268+++ toe te voegen.



SCIENCE@LEUVEN	INTERNATIONA(A)L

MAJOR EU-FUNDED SPACE WEATHER INITIATIVE LAUNCHED AND 
MANAGED IN UK

A	major	EU-funded	initiative	to	improve	‘space	weather’	forecasting	held	its	inaugural	
meeting	in	the	UK	on	Tuesday	29	March.	SPACECAST,	an	international	group	of	
space experts led by British antarctic survey, will develop forecasting models to help 
predict intense space radiation which causes damage to satellites used for positioning 
(GPS),	communications,	remote	sensing	and	other	applications.	

effects of space weather.
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Most satellites orbit inside the earth’s 
magnetic field, which acts as a protective 
shield. however, bursts of energetic particles 
from the sun and magnetic storms at earth 
can increase radiation levels inside the 
magnetic field to dangerously high levels. the 
last major magnetic storm occurred in 2003 
and	disrupted	47	satellites,	including	one	

scientific	satellite	costing	$640	million,	which	
was written off as a total loss. however, much 
larger magnetic storms have occurred in the 
past,	such	as	the	Carrington	super-storm	of	
1859.	If	such	a	super-storm	occurred	today	
the cost of satellite disruption could be as 
high as $30 billion*.



The	Sun	has	an	11-year	cycle	of	activity,	which	is	
measured by the number of ‘sunspots’. the next 
peak in activity will occur over the next few years, 
but the number of large magnetic storms is expected 
to	maximise	up	to	two	years	later,	at	around	60	per	
year,	between	2013	and	2015.	SPACECAST	will	
have a warning system in place by March 2012, 
ready for the new peak in activity and ready for 
Galileo – the new european constellation of 30 
radio-navigation	satellites.

Professor	Richard	Horne	at	British	Antarctic	
survey is leading the project. he says, “today we 
rely more than ever on satellites for tV, Internet, 
GPS	navigation,	communications	and	many	other	
applications. space weather is a serious natural 
hazard and better forecasting is a priority for 
europe. this is especially important as we approach 

maximum levels of solar activity and increased 
numbers	of	magnetic	storms.	SPACECAST	will	
provide forecasts of disruptive space weather events 
and issue warnings and alerts for periods of high 
risk. It will deliver a forecasting capability that will 
continue beyond the lifetime of the project and lay 
the foundation for an operational system that will 
help protect our space assets.”

“this initiative draws together an international team 
of scientists from the uK, finland, france, Belgium 
and spain and builds on four strong research 
collaborations with the usa.”

*	Odenwald,	S.	F.,	and	J.	L.	Green	(2007),	Forecasting	the	impact	
of	an	1859-caliber	superstorm	on	geosynchronous	Earth-orbiting	
satellites:	Transponder	resources,	Space	Weather,	5,	S06002,	
doi:10.1029/2006SW000262.

SPACECAST is a major eu initiative under 
Framework	7,	which	has	funding	up	to	a	total	
of	€2.5	million.	It	includes	researchers	from	the	
BAS	(UK),	University	of	Helsinki	(Finland),	the	
Finnish	Meteorological	Institute	(Finland),	the	
Office	for	National	Aerospace	Research	(ONERA)	
(France),	University	of	Barcelona	(Spain),	the	
Catholic	University	of	Leuven	(Belgium),	and	
DH	Consultancy	(Belgium).	It	also	includes	close	
collaboration with four groups in the usa, los 
alamos national laboratory, the university of 
California, los angeles, nasa Goddard space 
Flight	Centre,	and	the	Applied	Physics	Laboratory	
of Johns hopkins university.

Galileo is the joint project of the european 
Commission and the european space agency to 
deploy	30-satellites	which	will	enable	people	to	
pinpoint their exact position or the location of any 
moving or stationary object to within 1m. 

British Antarctic Survey (BAS), a component 
of the natural environment Research Council, 
delivers	world-leading	interdisciplinary	research	
in	the	Polar	Regions.	Its	skilled	science	and	
support staff based in Cambridge, antarctica and 
the arctic, work together to deliver research that 
underpins a productive economy and contributes 
to a sustainable world. Its numerous national and 
international collaborations, leadership role in 
antarctic affairs and excellent infrastructure help 
ensure that the uK maintains a world leading 
position.	BAS	has	over	450	staff	and	operates	
five research stations, two Royal Research 
ships and five aircraft in and around antarctica. 
www.antarctica.ac.uk 

Project description

solar activity can trigger sporadic bursts of 
energetic particles and increase the number of 
high	energy	(MeV)	particles	trapped	inside	the	
earth’s radiation belts. these high energy particles 
cause damage to satellites and are a hazard 
for manned spaceflight and aviation. they are 
difficult to predict due to uncertainties over the 
basic physical processes, and the need to access 
reliable data in real time. european space policy is 
committed	to	the	Galileo	radio-navigation	system	
consisting of 30 satellites, the use of space assets 
to	protect	the	security	of	its	citizens	(GMES),	
and a strong and competitive space industry. 
SPACECAST	will	help	Europe	to	protect	these	
space assets from all forms of space weather 
hazards, and especially now as solar activity will 
increase to a maximum over the next few years 
and will increase the hazard risk. 
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CME blast and subsequent impact at Earth.
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Thanks	to	Professor	Kristiaan	Temst	(Department	of	Physics	and	
Astronomy)	and	Professor	Bart	Goderis	(Department	of	Chemistry)	we	had	
the	opportunity	to	visit	three	world-renowned	research	institutes:	CERN,	
Ill and esRf. We would like to share with you our feelings about this 
trip	which	took	place	between	the	3rd	and	6th	of	November	2010.	About	
40	students	from	physics,	chemistry,	biophysics,	bio-engineering	and	
nanoscience joined this trip.

• 3rd November 2010 – Journey to Gex, France.

In the morning we left leuven by bus and we set off on the journey to 
france. during the trip we watched several movies, so ten hours went by 
really fast. after we arrived and settled in the hotel, we went for dinner and 
sightseeing in Gex. during the evening, we had a lot of nice discussions – 
not only about physics – with students from around the world.

• 4th November 2010 – Visit of CERN, (European Organization for 
Nuclear Research), Geneva, Switzerland.

In the morning we left Gex, which is lovely situated in the mountains, 
and we drove across the border into switzerland. Geneva welcomed us 
with	beautiful	weather	–	quite	the	opposite	of	the	windy,	wet	day	we	had	
left behind in leuven – and this provided the opportunity of some great 
sightseeing and a clear view on the Mont Blanc. We were greeted by staff 
members of CeRn and started off with a visit to the Microcosm exposition located in the CeRn entrance 
building.	The	exposition	provided	details	about	the	history	of	CERN	and	well-explained	information	about	
some historically important experiments and figures about the growth and development of this research 
institute. after the exposition we were invited for a short lecture about experiments that are currently running 

at CeRn with emphasis on the Isolde facility. after a great presentation 
by	our	CERN-guide	(who	did	his	PhD	in	Leuven!)	we	took	a	walk	around	
the streets, called after the names of famous scientists, to the Isolde hall, 
where radioactive ion beams are used. there we could see and touch the 
high-tech	instruments	and	installations	(WITCH;	REX-ISOLDE;	ISOLTRAP	
and	much	more)	used	for	various	experiments.	After	a	quick	lunch	we	had	
the	opportunity	to	get	information	about	the	ATLAS	facility	(part	of	the	famous	
Large	Hadron	Collider),	the	experiments	and	the	people	who	run	them.	We	
watched a fascinating 3d movie about how the site has been built. the trip to 
CERN	gave	us	a	unique	chance	to	see	the	
principles of physics being applied in many 

different ways. last, but not least, big thanks 
to the patient and hugely enthusiastic guide 
at CeRn who made our trip so much fun, 
interesting and unforgettable. 
In the evening we drove to Grenoble where 
the	following	day	we	visited	the	Institut	Laue-
langevin and the european synchrotron 
Radiation facility.

Trip to CERN, ILL and ESRF
SCIENCE@LEUVEN	INTERNATIONA(A)L 
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• 5th November 2010 – Visit of ILL, (The Institut Laue-
Langevin) and ESRF (The European Synchrotron 
Radiation Facility), Grenoble, France.

The	Institut	Laue-Langevin	and	the	European	Synchrotron	
Radiation facility are located in the heart of the french alps, 
a place of outstanding beauty. the first place we visited was 
the Ill. after a short description of this magnificent place we 
knew	that	the	ILL	produces	the	most	intense	neutron	flux	in	the	world	(~1.5x1015	neutrons	per	
second per cm2)	Wow!	We	looked	forward	to	see	for	real	the	area	of	the	nuclear	reactor.	This	
nuclear reactor, which does not provide energy for the city of Grenoble, is intended to produce 

neutron beams with the clear objective of generating 
science. 

the institute has very strict security and safety 
regulations. due to these regulations we could not take 
any pictures inside the building. When the time came 
to enter the area of the nuclear reactor we had to use 
coats	(laboratory	coats),	and	disposable	shoe	covers.	
some classmates volunteered 
to carry the famous radiation 
detectors.  

the expectation was building up 
and we were anxious to see the spectacular blue glow caused by Cerenkov 
radiation in a nuclear reactor cooling pool. after finishing our tour in the 
different areas of the institute we had lunch in the cafeteria of the institute. 
It was an incredible and stimulating atmosphere, we were surrounded by 
scientists from all over the world!

leaving behind the neutrons, we then visited the european synchrotron 
Radiation	Facility	(ESRF)	where	the	main	actors	are	the	photons.	The	ESRF	
is	a	ring	(with	a	circumference	of	800	meters)	in	which	electrons	travel	at	very	
high speed, close to the speed of light. the building looks like a big donut 
in the city of Grenoble. Inside the building there are dozens of experimental 
stations	fed	by	x-rays	generated	in	the	synchrotron.	The	ESRF	produces	
powerful beams to be used by scientists in order to gain insight into the 

structure and properties of matter. We had 
the opportunity of visiting some of these 
experimental stations and we had a look at 
the science they are developing. Without 
any doubt the IIl and esRf are among the 
biggest science and technology facilities.

In	the	afternoon/evening	we	said	goodbye	to	the	ILL	and	ESRF	
centers. We were very pleased about the things we had learnt 
there. We spent the rest of the day visiting the city of Grenoble. 
We had not so much time left to walk around the city but at least 
we got a nice impression. Grenoble is a very interesting city to 
visit!

the next day, very early in the morning, we started the trip back 
to leuven. We had four very intensive days, very interesting 
days. We are pleased with the things we have learned during 
this trip.
 

by Justyna Startek and  
Celia Saucedo Hernandez
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Contactgegevens Leuvense kringen

science@leuven
Kasteelpark arenberg 11 bus 2100, 
3001	Leuven	(Heverlee)
Tel:	016/32	14	01	
e-mail:	nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
http://wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van leuvense Geografen
Celestijnenlaan	200E,	3001	Leuven	(Heverlee)	
Tel:	016/32	24	42	
e-mail:	marc.declercq@mechelen.lessius.eu
http://geo.kuleuven.be/geografie/alumni

PDL,	Vereniging	van	afgestudeerden	in	Plantkunde	en	Dierkunde
Naamsestraat	61,	3000	Leuven	
Tel:	016/32	39	88	
e-mail:	Eric_Schoeters@hotmail.com	
http://www.kuleuven.be/pdl

B.V.L.G.	-	Beroepsvereniging	Leuvense	Geologen
p.a. afdeling Geologie
Celestijnenlaan	200E,	3001	Leuven	(Heverlee)
Tel:	016/32	64	40	-	e-mail:	bvlg@geo.kuleuven.be	
http://geo.kuleuven.be/BVLG

CheMICI leuVen
Celestijnenlaan	200F,	3001	Leuven	(Heverlee)	
Tel:	016/32	76	39	-	e-mail:	Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be	
http://chem.kuleuven.be/chemici

V.W.N.I.L.	-	Vereniging	voor	Wiskundigen,	Natuurkundigen	
en Informatici lovanienses
Celestijnenlaan	200	D,	3001	Leuven	(Heverlee)	
Tel:	016/32	72	15	-	e-mail:	VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

KRInGnIeuWs

De	kogel	is	door	de	kerk:	op	zaterdag	17	
december	om	15u	zal	prof.	dr.	Bert	Weckhuyzen	
(°Aarschot,	1968)	(Universiteit	Utrecht)	de	
jaarlijkse	Christmas	Lecture	in	Aula	Pieter	
de somer verzorgen. het thema wordt: 
“a sustainable world: a dream can become 
reality with chemistry”.
Er	verschenen	tot	hiertoe	ongeveer	250	
wetenschappelijke publicaties van hem in 

toonaangevende tijdschriften. Bovendien mocht 
hij ook al heel wat nationale en internationale 
prijzen voor zijn onderzoekswerk in ontvangst 
nemen. Weckhuyzen bestudeert voornamelijk de 
spectroscopische karakterisering van de werking 
van katalysatormaterialen terwijl ze actief zijn.

een lezing om naar uit te kijken!

Bert Weckhuyzen spreker 
Christmas Lecture 2011

www.amazing-advertising.be
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VeRslaG 
Science@Leuven naar Almería 

de deelnemers poseerden 
gewillig voor een groepsfoto.

Tijdens	de	voorbije	paasvakantie	trokken	een	groep	enthousiaste	alumni-
wetenschappers en hun partners naar almería in andalusië. de twee zo mogelijk 
nog	enthousiastere	professoren	Jean	Poesen	en	Gert	Verstraeten	lieten	de	
deelnemers	aan	deze	vierde	Science-reis	op	een	indringende	manier	en	onder	
een stralende zon kennismaken met het ontstaan en evolutie van het landschap 
en dit met aandacht voor flora, fauna en de al dan niet voorhistorische mens. 
ongetwijfeld wil u hieronder meer lezen over deze boeiende reis. een verslag van 
Jos de Rudder!

nu al voor de vierde maal trokken de alumni van 
science@leuven op studiereis. onder de leiding van de 
professoren	Jean	Poesen	en	Gert	Verstraeten	streken	zij	
van	9	tot	16	april	met	36	neer	in	de	Spaanse	provincie	
Almería	-	zeg	maar	het	droogste	hoekje	van	Spanje	en	
van	Europa	-	om	er	vooral	aan	fysische	geografie	te	doen,	
zonder enkele andere bijzondere aspecten van de streek 
te vergeten. 

In een echte karavaan van acht witte autootjes 
doorkruisten wij het landschap, soms tot de stukken er 
letterlijk afvlogen. tussen de metamorfe bergketens van 
de sierra nevada, sierra de alhamilla, sierra de Gador, 
sierra de los filabres, sierra Cabrera en sierra de Cabo 
de	Gata	(dit	laatste	van	vulkanische	oorsprong)	liggen	de	
sedimentaire bekkens van Carboneras, sorbas, tabernas 
en	Vera.	Voeg	daarbij	het	semi-aride	klimaat	en	je	krijgt	
een mix waarin de geomorfologische krachten van het 
water	(jawel!)	op	vele	wijzen	het	wonderbaarlijke	reliëf	
vormgegeven hebben. 
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Neem	nu	het	Sorbas-bekken,	dat	eerst	
in zuidelijke richting gedraineerd werd 
door de Río feos; deze laatste kreeg 
het steeds moeilijker om zich tijdens 
de opheffing in te snijden in het harde 
gesteente. Maar de Río aguas, die 
naar het oosten stroomde in zachte 
sedimenten, kon dit veel gemakkelijker 
en was door terugschrijdende erosie 
de feos te vlug af. een regelrecht 
geval van geomorfologische piraterij, 
door specialisten ook wel aantapping 
genoemd. de gevolgen liegen er niet 
om: de Río feos kreeg een veel lager 
debiet en kon veel minder en slechts 
fijner sediment vervoeren. We konden dit 
met onze eigen ogen vaststellen in de 
terrassen van vóór en na de aantapping. 
specialisten kunnen zelfs de datum van 
de	piraterij	berekenen	op	70.000	jaar	
geleden. 

het bekken van Guadix, dat eerst 
geen verbinding had met de zee, werd 
uiteindelijk gedraineerd door de Río 
Guadiana	Menor	(zo’n	50.000	jaar	
geleden),	waarna	een	spectaculair	reliëf	
ontstond met badlands, canons en meer 
spectaculaire landschappen. 

Maar we beperkten ons niet tot deze 
fysische verschijnselen. ook de landbouw 
(plastic	serres	voor	o.a.	tomaten,	paprika	
en	komkommers)	in	de	groententuin	van	
europa werd met de hulp van etienne 
Van hecke onder de loep genomen. Wist 
u	dat	hier	meer	dan	37.000	ha	serres	
voor onze groenten zorgen? 

een belangrijk aspect wordt gevormd 
door de waterproblematiek. Want voor 
die groenten wordt water van op grote 
diepte opgepompt, en dit is natuurlijk niet 
onuitputtelijk. 

We	bezochten	ook	het	PSA	
(Plataforma	Solar	de	Almería),	een	
onderzoeksinstituut voor toepassingen 
van	zonne-energie	in	de	omgeving	van	
tabernas. 

de belangrijkste archeologische 
vindplaats	van	de	kopertijd	(eerste	helft	
van	het	3de	millennium	v.C.)	lag	ook	op	
onze weg: we gingen dus ook een kijkje 
nemen op de site van los Millares.

Granada konden we natuurlijk ook niet 
links laten liggen. daar bezochten we 
het alhambra onder leiding van Marc 
Declercq.	De	verfijnde	Moorse	kunst	
dwong ieders bewondering af. 

Bij dit alles en nog veel meer, gaan onze 
herinneringen o.a. naar het bord, dat door 
Gert met kleurige stiften, linkshandig en 
ondersteboven, werd volgetekend met 
verhelderende schetsen en doorsneden, 
de grappige anekdotes van Jean en het 
vlekkeloze spaans van Cati.

We kijken al uit naar de volgende reis!

door Jos De Rudder

Staal na 1 minuut in de  
zonne-oven.

Niet voor mensen met 
hoogtevrees.

In het Alhambra mogen vreemden niet gidsen, maar sommige 
bezoekers zijn gewoon zeer goed gedocumenteerd…
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Een ongepland bezoek in de buik 
van Moeder Aarde: een cueva en 
zijn trotse eigenaar.

Veel handen maken licht werk:  
de dagelijkse picknick.

Jean Poesen en Gert Verstraeten, onze ongeëvenaarde reisleiders, 
leggen het landschap uit met moderne didactische hulpmiddelen.

José (Universidad Juán Carlos) 
legt zijn onderzoek uit.

Dit is een ‘gemakkelijke, 
vlakke wandeling’.

Acht op een rij.

Ooit gehoord van andesietzuilen? 
Wij hebben ze gezien!
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 februari tot 30 april 2011

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
Biologie 1 februari 2011 Katrijn de BRuCKeR Characterization	of	the	cAMP-PKA	pathway	in	

Candida glabrata.
P.	Van	Dijck	/
h. tournu

fysica 18 februari 2011 Jeroen WouteRs Quantum hidden Markov Chains. M. fannes

Biologie 3 maart 2011 Paul	QUATAERT Methodological and statistical aspects of indices of 
biotic integrity to assess the ecological condition of 
surface waters.

F.	Ollevier	/	
G. Verbeke

Biologie 4	maart	2011 elisabeth MaRChal Classic insect hormone biosynthesis in the desert 
locust, Schistocerca gregaria.

J. Vanden Broeck

Chemie 4	maart	2011 Bram	BOECKX A	theoretical	and	matrix-isolation	FT-IR	study	
on amino acids, N-acetylated	amino	acids	and	
H-bonded	complexes	between	amino	acids	and	DNA	
bases.

G. Maes

Wiskunde 9 maart 2011 dennis dReesen Equivariant	and	non-equivariant	uniform	embeddings	
into products and hilbert spaces.

P.	Igodt	/	
a. Valette

Biologie 11 maart 2011 Soňa	KuChaRIKoVa development of an in vivo rat subcutaneous Candida 
albicans biofilm model: characterization and applica-
tion	in	the	search	of	new	anti-biofilm	molecules.

P.	Van	Dijck	/	 
H.	Tournu	/	 
K. lagrou

Biochemie en 
biotechnologie

14	maart	2011 Julie toBBaCK exploring candidate genes regulating polyethism, 
phase transition and reproductive success in insects.

R. huybrechts

Chemie 15	maart	2011 Wim Van snICK Study	of	the	4,5-annulation	of	benzothiophene	with	
N-containing	heterocyclic	rings.

W. dehaen

Geologie 16	maart	2011 Isaac BeRWouts Reconstruction of fluid system evolution in a wrench 
tectonic setting. Implications for the geodynamic his-
tory of Central armorica, Brittany, france.

M.	Sintubin	/
Ph.	Muchez

fysica 17	maart	2011 Pieter	VINGERHOETS nuclear structure of Cu isotopes studied with col-
linear laser spectroscopy.

G. neyens

Biologie 30 maart 2011 Wim BonCKaeRt Conflict over male production in Vespinae wasps. T.	Wenseleers	/	
J. Billen

Biologie 1 april 2011 Melissa	PAULUSSEN Thymosin	beta	4	and	secretogranin	II	expression	in	
the	visual	system	of	normal	and	sensory-deprived	
adult mice.

l. arckens

fysica 4	april	2011 djazia ladJal The	Herschel	-	PACS	guaranteed	time	key	program	
on evolved stars: its preparation, execution and initial 
data exploitation.

C.	Waelkens	/	
M. Groenewegen

Biochemie en 
biotechnologie

4	april	2011 Steven	HAESENDONCKX Role	of	the	yeast	PDK1	homologs	(Pkh1-3)	in	nutri-
ent signaling.

J. thevelein

Biochemie en 
biotechnologie

6	april	2011 Joke seRneels The	G	protein-coupled	receptor	Gpr1	is	involved	in	
the regulation of trehalose metabolism in the fungal 
pathogen Candida albicans.

P.	Van	Dijck	/	
h. tournu

Biochemie en 
biotechnologie

7	april	2011 Bauke de MaeYeR VWf processing by adaMts13: unraveling the 
mode of action.

K.	Vanhoorelbeke	/	
h. deckmyn

Chemie 12 april 2011 Pavel	DONETS Metal-catalyzed	carbocyclizations	leading	to	
azepines and azocines fused with benzene or indole. 

e. Van der eycken

Geografie 26	april	2011 nick sChueRMans anxieties, identities and spatialities: ambivalent 
geographies of encounter in Cape town and 
flanders.

C. Kesteloot

Wiskunde 27	april	2011 eva leenKneGt Cell	decomposition	for	p-adic	fields:	definable	sets	
and minimality. 

R. Cluckers

Chemie 29 april 2011 steven Vandeleene the development of organic conjugated polymers for 
magnetic purposes. 

T.	Verbiest	/	
G. Koeckelberghs

Geologie 29 april 2011 edwin ZeelMaeKeRs Computerized	qualitative	and	quantitative	clay	miner-
alogy: introduction and application to known geologi-
cal cases.

N.	Vandenberghe	/	
J.	Elsen	/	 
J. srodon



science@kortrijk 
Een synthese maken tussen idealen en werkelijkheid
Gesprek met KULAK emeritus professor Lea Vermeire.

Lea	Vermeire	 (°1944)	 is	–	alhoewel	ze	zichzelf	niet	bepaald	als	een	strijdende	
persoonlijkheid ziet – op vele manieren pionier geweest: ze behoorde tot de 
eerste generatie assistenten in het departement Wiskunde, werd er de eerste 
vrouwelijke hoogleraar, startte mee het project KulaK op, combineerde 
meetkunde met statistiek en droeg ertoe bij om ontwikkelingssamenwerking 
binnen onze faculteit vorm te geven. Voldoende stof om naar aanleiding van haar 
recente emeritaat met haar een gesprek aan te gaan.

S@l: Het kwam ons ter ore dat het 
Departement Wiskunde aanvankelijk 
assisterend academisch personeel niet nodig 
vond, en dat de academische overheid zelf 
aandrong dat er vier assistenten, waaronder u, 
zouden aangesteld worden.

LV: de nuancering is dat in die periode een 
snelle transitie plaatsvond, waarbij een eerste 
generatie	Vlaamse	wiskunde-professoren	–	
echte monumenten zoals Borgers, Bouckaert, 
florin, Van Bouchout en Van hoof – werden 
opgevolgd door een volledig nieuwe generatie, 
juist toen ook de aantallen instromende 
studenten enorm toenamen: wij startten toen 
met een 200 eerstejaars in wiskunde en 
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KULAK emeritus professor 
Lea Vermeire.

fysica! er was een grote nood aan didactische 
ondersteuning. tegelijk wenste de overheid 
dat de toekomst geleidelijker zou voorbereid 
worden: onze taak was ook een doctoraat 
voor te bereiden om ons wetenschappelijk 
te bekwamen. de middelen daartoe waren 
soms beperkt – ik herinner me dat we artikels 
moesten aanvragen en in de bibliotheek 
gaan overschrijven – maar de omgeving was 
stimulerend en kwalitatief hoogstaand.

S@l: Vandaag hebben we meer middelen, maar 
onze studies lokken minder jongeren dan in 
die mythische jaren 60 en 70. Wat was er zo 
speciaal aan de tijdsgeest toen?



LV: Ik ben zelf sterk aangesproken geweest door een 
boek	van	Theo	Lefèvre	uit	1970,	‘Wetenschap	van-
daag	voor	de	maatschappij	van	morgen’.	(red.:	Theo	
lefèvre was ooit premier, en later de eerste minister 
van	Wetenschapsbeleid).	Daarin	stippelde	hij	strate-
gische lijnen uit waarbij evenwichtig werd tegemoet 
gekomen	aan	een	dubbele	vraag:	enerzijds	het	ont-
wikkelen van toponderzoek, anderzijds de vorming 
van goede professionelen. Wat mij ook aansprak, 
is dat hij vond dat specialisten ook cultuurmensen 
moesten zijn. een treffend citaat: men miskent de 
universitairen als men de gediplomeerden “product 
van de universiteit” noemt. Mijn loopbaan lang ben ik 
blijven vinden dat beide evenwichten belangrijk zijn. 
Werken	aan	die	symbiose,	in	wederzijds	respect	tus-
sen	alle	betrokkenen,	en	met	een	goede	dosis	gra-
tuite inzet, is een leidraad geweest.

S@l: U was ook de eerste vrouwelijke hoogleraar in 
uw departement. Als we zien dat we ook vandaag 
nog geen redelijke quota halen, moet dat toen toch 
een niet triviaal parcours zijn geweest.

LV:	Ik	wil	graag	benadrukken	dat	ik	nooit	een	spe-
cifiek gendervooroordeel heb ondervonden, noch in 
positieve	noch	in	negatieve	zin.	Dat	sommige	vrou-
welijke generatiegenoten hetzelfde pad niet hebben 
gevolgd,	heeft	te	maken	met	de	intrinsieke	moeilijk-
heid dat beide partners in een gezin beiden resoluut 
voor	hun	carrière	zouden	kunnen	kiezen.	Dat	is	van-
daag nog steeds zo, alleen is een huisman al meer 
ingeburgerd dan toen. er was toen duidelijk ook een 
zeker cultuurelement dat meespeelde, in de zin dat 
jongens	in	hun	opvoeding	meer	competitie	werd	aan-
geleerd. hetgeen niet betekent dat ik de nadruk op 
kwaliteit in mijn eigen opvoeding betreur! 

S@l: De democratiseringsgolf heeft ook geleid tot 
de oprichting van kandidatuurscampussen zoals de 
KULAK. Hoe evalueert u dat nu?

LV:	Je	moet	beseffen	dat	we	in	Leuven	in	het	audi-
torium	(althans	gedurende	de	eerste	weken	van	het	

academiejaar)	geen	stoelen	genoeg	hadden	om	de	
studenten	te	laten	zitten.	Het	spreiden	van	de	univer-
sitaire	locaties	heeft	meer	jongeren,	en	vooral	dege-
nen voor wie de drempel het grootste was, kansen 
gegeven	op	sociale	ontplooiing.	Ongelijkheden	blij-
ven bestaan, maar ik meen dat er weinig talenten zijn 
geweest die hun kansen niet hebben gehad.
Als	kandidatuurscampus	primeerde	in	eerste	instan-
tie het onderwijsconcept; de onderzoekscomponent 
is geleidelijker ontwikkeld. Vanuit de kleinschaligheid 
konden	we	een	pilootrol	nemen	in	nieuwe	onderwijs-
vormen,	die	dan	later	elders	konden	ingepast	wor-
den. Bijvoorbeeld door in voortouw binnen statistiek 
bepaalde softwarepakketten in het onderwijs in te 
voeren.

S@l: U hebt het over statistiek, maar was u niet in de 
eerste plaats meetkundige?

LV:	Jawel,	mijn	doctoraat	heb	ik	gemaakt	in	meet-
kunde, bij prof. Van Bouchout en prof. Vanhecke. 
Ieder van hen heeft mij getekend: helder onderwijs 
en vertrouwen, veeleisendheid en gedrevenheid, 
het	maakt	je	sterker.	Ik	kwam	in	contact	met	statis-
tiek als een nevenpijler in mijn leeropdracht, die 
naast meetkunde voor de studenten wiskunde ook 
bruikbare	wiskunde	voor	de	studenten	wetenschap-
pen ging omvatten. Ik zocht bijscholing via een 
nato summerschool en een studieverblijf aan de 
university of California Riverside, en rolde zo in 
onderzoeksstatistiek. de combinatie van diepgaande 
theorie en toepassing met directe maatschappelijke 
relevantie was een openbaring en fascineert me nog. 

statistiek heeft naast een sterk aspect kansrekenen 
ook	een	hoog	meetkunde-gehalte.	Een	onderzoeks-
eenheid	(een	bloedstaal,	een	ster	op	een	meetmo-
ment,	een	ondervraagd	persoon	in	een	enquête)	
wordt via een reeks meetwaarden afgebeeld op een 
punt in een meerdimensionale ruimte; de steekproef 
van	onderzoekseenheden	wordt	dan	een	punten-
wolk	(de	datawolk)	in	een	meerdimensionale	ruimte.	
Probleem	is	structuur	in	de	wolk	te	onderkennen,	en	
algemene uitspraken te formuleren met hun mate 
van betrouwbaarheid. Meetkundige voorstelling helpt 
de toegepaste statistiek, zowel bij de verkennende 
data-analyse	voor	het	ontdekken	van	dominante	
trends,	als	bij	de	rapportering	voor	overtuigende	visu-
alisering van de conclusies. de wiskundige statistiek 
–	essentieel	het	ontwerpen	van	efficiënte	analyse-
methodes	die	leiden	tot	besluiten	met	quantificeer-
bare optimale betrouwbaarheid – wint aan inzicht 
dank zij meetkundige methodes, zowel ruimtelijke 
transformaties als zelfs de Riemannse meetkunde 
van variëteiten.

S@l: Wat heeft ervoor gezorgd dat je bent blijven 
groeien en professionaliseren? 
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LV: Vooral de combinatie van: stuwkracht van het 
werken met studenten in colleges en thesissen, de 
interactie met de collega’s in de moederuniversiteit 
te	Leuven,	de	technologische	revolutie	(geheu-
gen-	en	rekencapaciteit	met	de	opkomst	van	de	
computer),	en	eigen	inzet.	De	openheid	waarmee	
het departement Wiskunde, vanaf voorzitter collega 
Paul	Bockstaele	zaliger,	en	later	LStat	de	interactie	
met de dochtercampus hebben gestimuleerd en 
benut is hierbij cruciaal geweest, en ik ben er de 
collega’s dankbaar voor. Vanuit Kortrijk naar leuven 
pendelen om er college te geven was soms zwaar, 
maar lonend.

S@l: Je was ook betrokken in LStat (Leuven 
Statistics Research Centre), wat heeft dat voor jou 
betekend?

LV:	Absoluut	zeer	veel.	Van	bij	de	start	van	het	cen-
trum in 1988 en het Master of statistics programma 
in 1992, beide onder impuls van de collega’s Jef 
Teugels	en	Jan	Beirlant	(op	dit	moment	campus-
rector	te	Kortrijk),	werd	ik	uitgenodigd	om	mee	te	
werken, en heb dit met veel persoonlijke voldoening 
gedaan, in mijn laatste professionele jaren ook als 
voorzitter. lstat was toen uitgegroeid tot een door de 
overheid	erkend	kenniscentrum	(‘knowledge	center’);	
het	is	een	samenwerkingsplatform	voor	de	onder-
zoekers statistiek uit heel de universiteit over de drie 
groepen – Wetenschap en technologie, Biomedische 
Wetenschappen en humane Wetenschappen. Ik kon 
er rekenen op puike medewerkers om de diverse 
wetenschappelijke	opdrachten	–	onderwijs,	onder-
zoek en dienstverlening – te helpen sturen. 

In een trend tot steeds betere kwaliteit in allerlei 
diensten	en	management	via	toenemende	kwantifi-
cering	(‘data-based	evidence’),	kregen	we	er	vaak	
externe	consulting-vragen.	Om	dergelijke	opdracht	

aan	te	nemen	meende	ik	als	standpunt	te	moe-
ten voorstaan: de opdracht omvat een component 
wetenschappelijke ontwikkeling, of betreft een 
expertise-dienst	aan	een	maatschappelijke	instantie.	
Consultwerk	voor	privé-doeleinden,	hoe	financieel	
aantrekkelijk	ook,	neemt	LStat	als	‘universitair	cen-
trum’ niet op. een onderzoeker kan de opdracht wel 
ten private titel opnemen.

S@l: Hoe ben je er dan ook nog toe gekomen om 
jarenlang vele krachten te wijden aan ontwikkelings-
samenwerking?

LV: het is begonnen met een vraag van de decaan 
in leuven, die vond dat onze faculteit te weinig 
betrokken was in ontwikkelingssamenwerking, en 
zich richtte tot de collega’s in Kortrijk omwille van 
het specifieke onderwijsaccent van de campus. 
Gedurende enkele jaren heb ik college gegeven aan 
de université du Burundi in Bujumbura. de faculté 
des	Sciences	was	toen,	mede	dank	zij	steun	van-
uit België, frankrijk en Rusland, goed uitgebouwd. 
Jammer genoeg heeft de burgeroorlog daar veel 
vernietigd.

nu herpakt het enigszins, maar de schade is groot 
geweest. er is nochtans geen andere weg voor de 
ontwikkeling van dat dicht bevolkte land dan het 
onderwijs uit te bouwen. Met geduld, met respect, 
maar hoe dan ook met een constante aandacht voor 
kwaliteit.

S@l: Wij danken u voor dit gesprek, en daardoor 
ook voor uw hele loopbaan waar zovelen baat en 
genoegen bij hebben gevonden.

interview: Christoffel Waelkens



Colofon

science@leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de faculteit 
Wetenschappen van de K.u.leuven. Met deze 
nieuws	brief	willen	we	zowel	de	verschillende	alumni-
deelverenigingen, 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 facultaire nieuwsbrief 
verschijnt vier maal per jaar. de verspreiding gebeurt 
naar alle betalende alumnileden, naar het personeel en 
naar externe relaties. het breed informatieve nummer 
wordt ook verspreid naar wetenschapsleerkrachten en 
hun studenten. Geïnteresseerden kunnen eveneens 
tegen een kleine vergoeding van vijf euro science@
leuven ontvangen. Bijdragen kunnen gestort worden op 
rekening	nummer	735-0139952-66	met	vermelding	van	
'nieuwsbrief'.

Wetenschap in breedbeeld

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 activi teiten 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	academiejaar	2010-2011
maandag 13 september 2010
maandag	6	december	2010
maandag	7	maart	2011
maandag	6	juni	2011
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