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Het weer:
elektronenwolken
pakken samen boven
nanomagneet
Artistieke illustratie van de elektronische stapelwolken die boven een kobalt
nanomagneet hangen, zoals gedetecteerd door een tunnelmicroscoop bij lage
temperaturen dichtbij het absolute nulpunt. Deze elektronenwolken voelen
de aanwezigheid van het kobalt nanodeeltje (afmeting: circa 3 nm) en worden als
het ware gevangen boven zijn oppervlak. Dergelijke elektronenwolken leveren ons
kostbare informatie over de kwantummechanische eigenschappen van nanodeeltjes.

K. Schouteden and C. Van Haesendonck, Physical Review Letters 103, 266805 (2009).
Meer informatie via fys.kuleuven.be\vsm\spm
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Op 21 februari stelden de tien houders van
een ERC beurs, die ook aan de Faculteit
Wetenschappen verbonden zijn, hun ERC
onderzoek voor aan een breder publiek,
een organisatie van de faculteit samen
met de alumni.

Elk van de presentaties werd een getuigenis
van het plezier in en van de wetenschap.
Er was de zuivere esthetiek van eenvoudige
vragen die leidden tot antwoorden met een
bijzondere diepgang. Andere presentaties
leidden tot grote verwondering over de
fysische wereld, zowel op de kleinste nano -
schaal als op macroschaal, een domein
waar onze verbeelding vaak tekortschiet.
Dikwijls lag het plezier ook in het begrijpen
van technologische ontwikkelingen, nieuwe
meetmethodes en modellen, welke tot
onverwachte inzichten en nieuwe vragen
leiden over de alledaagse, maatschappelijke
realiteit. De meeste projecten vertonen
een combinatie van deze elementen,
het was een feest.

Wetenschap bevat een competitief element.
Dit moet bijdragen tot een efficiënt gebruik
van gemeenschapsmiddelen, wat belangrijk is
maar zeker niet de exclusieve verantwoording
vormt voor dit element. Als wetenschap op
een juiste basis geschoeid is, leidt ze ook
tot een erkenning van de bijdrages van
de wetenschapper. Welke realisaties
introduceren nieuwe paradigma’s of openen
nieuwe, onverwachte mogelijkheden?

De ERC levert aan beide dimensies een
bijzondere bijdrage. De compromisloze
focus op ‘doorbraak’ wetenschap zorgt
ervoor dat ERC beurzen vandaag één
van de externe referenties vormen voor
de excellentie van het onderzoek aan
universiteiten en onderzoeks instellingen.

Verschillende aspecten van de ERC dragen
hiertoe bij. De selectie steunt op een zorgvuldig
uitgewerkt ‘peer review’ systeem en bij de
keuze van de projecten worden consequent
kwaliteiten en doorbraakgehalte als criteria
gehanteerd. Bovendien heeft de ERC
de schaalgrootte (7.5 miljard euro in FP7) om
effectief impact te hebben op het onderzoek
in de EU. Zo zijn er op dit ogenblik ongeveer
3400 beurzen toegekend. Geruststellend is
in dit verband dat een analyse van de ERC
beurzen aantoont dat de ERC selectie niet
exclusief steunt op voor de hand liggende
criteria, waar terecht veel vragen over gesteld
kunnen worden. Zo hebben veel ERC
beurshouders inderdaad een groot aandeel
van de publicaties in de zogenaamde top 1%
tijdschriften, maar zijn er net zo goed ERC
beurzen voor onderzoekers met andere
publicatierecords. Een internationaal profiel
is een noodzaak, en de meerderheid van
ERC onderzoekers hebben een klassiek
internationaal curriculum. Maar er zijn
net zo goed ERC beurzen toegekend aan
onderzoekers die het internationaal profiel
op andere wijze hebben ingevuld.

Uiteraard vormen ERC beurzen niet de enige
maatstaf voor de kwaliteit van het onderzoek
aan een instelling. Deze vorm van excellentie
ontstaat niet in een vacuüm, het steunt
op een breed weefsel van zorgvuldige,
kwaliteitsvolle wetenschap. De selectie, hoe
goed ze ook georganiseerd is, gebeurt door
mensen en heeft dus inherente beperkingen,
zo zijn bepaalde vraagstellingen of methodes
meer ‘in de mode’ en ten slotte is het budget,
ondanks zijn omvang, limiterend. Dit is
onvermijdelijk. Belangrijk is dat de overgrote
meerderheid van ERC projecten wel aan dit
elusieve kwaliteits criterium voldoet. 

Het plezier van
de wetenschap © Foto: KU Leuven - Rob Stevens



INHOUD

VOORWOORD

ACTUEEL

HOE IS HET NU MET

SCIENCE@KULAK

INTERNATION(A)AL

VERSLAG

WETENSCHAP EN ONDERWIJS

WETENSCHAP EN INNOVATIE

DOCTORATEN

KRINGNIEUWS

CAMPUSPRAAT

Het plezier van de wetenschap

Alumniforum: 360° wetenschap 4

Leerlingen op de trap 5

Nieuw onderzoeks gebouw voor IRF Life Science
campus Kulak 8

The society of PhD Students in Physics and Astronomy
at the University of Leuven 10

Samenwerking met Universiteit Leiden 11

Brengen landhervormingen economische ontwikkeling mee? 12

STUUR: De STUdent-onderzoeker als
wetenschapsambassadeUR 15

Magneten onder de loupe 18

Periode 1 februari 2013 tot 30 april 2013 21

Science@Leuven in Afrika 22

Leuvense geografen 23

Merkator 50 jaar! 23

60 jaar dubbele helix 24

Bedenkingen rond DNA 25

Vrijdag Visdag. Hoe lang nog? 27

De infodag voor toekomstige studenten 29

Maar er is natuurlijk nog bijzonder veel onderzoek
dat ook aan dezelfde excellentie criteria voldoet,
maar dat niet door het ERC (kan) gefinancierd
worden. 

De positie van de KU Leuven bij de top-10
instellingen wat ERC projecten betreft is dus
significant en leidt tot meer en meer internationale
erkenning. De slaagkans van KU Leuven
projecten (20% voor ‘Starting Grants’ en 11 –
38% voor ‘Advanced Grants’) ligt hoger dan het
EU gemiddelde (12%). Wij moeten blijven werken
aan de ondersteuning en stimulering van ERC
aanvragen, zonder dat dit tot een daling van
de kwaliteit van de aanvragen leidt. 

Een bijzonder aandachtspunt vormt daar het
feit dat het aandeel van vrouwelijke onderzoekers
(zowel aan de KU Leuven als in de EU), lager
ligt dan hun aandeel in de relevante populatie
van wetenschappers. 

Dit Alumniforum was bijzonder inspirerend,
een prachtige illustratie van ‘het plezier van
de wetenschap’. Ik verneem dan ook met
genoegen dat een herhaling van het evenement,
met uitbreiding naar een nog breder publiek
zoals studenten, gepland wordt. 

Peter Marynen
vicerector onderzoeksbeleid KU Leuven
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Op 21 februari laatstleden werd het twee jaarlijkse
Alumniforum van de Faculteit Wetenschappen
georganiseerd. Centrale thema van deze editie
waren de tien ERC-granthouders die de faculteit
rijk is. Elk van hen kreeg de gelegenheid om hun
onderzoek kort voor te stellen en in een bredere
context te plaatsen, en dat in maximaal tien minuten
– op zich al een titanenopgave.

Als inleiding op de tien voorstellingen gaf
vicerector Peter Marynen een overzicht van
het ERC-beurzensysteem, het aantal aanvragen
en de succesfactor. De KU Leuven scoort goed
bij deze aanvragen die een zeer belangrijke
ondersteuning en stimulans van het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek betekenen.

Dat werd duidelijk in de daarop volgende
presentaties, waarbij achtereenvolgens
Stefaan Vaes, Conny Aerts, Giovanni Maglia,
Hans Jacquemyn, Johan Hofkens, Patrick
Degryse, Uji Hiroshi, Piet Van Duppen, Johannes
Nicaise en Manuel Aalbers hun werk voorstelden. 

Stefaan Vaes en Patrick Degryse bevonden zich in het buitenland, maar hadden
een videofilmpje gemaakt om hun onderzoek te illustreren (de ERC hebben
ze al; nu wacht misschien ook nog een Oscar). Een zeer breed spectrum
aan disciplines en onderzoekstopics passeerde de revue. Tien individuen
die eigen accenten leggen; tien knappe koppen die innovatieve onderwerpen
aansnijden; tien gepassioneerde wetenschappers die met hart en ziel hun
onderzoekswerk en -resultaten willen delen met de aanwezigen. Het publiek
genoot ervan en bij het drankje achteraf werd nog druk nagepraat met de
ERC-mandaat houders. Het was een avond waarbij het wetenschappelijk
onderzoek van de Faculteit Wetenschappen centraal stond. Het was
wetenschap in breedbeeld, eigenlijk in een 360° panorama. t

© Foto’s: KU Leuven/Rob Stevens

ACTUEEL

Alumniforum

360° wetenschap

Vicerector Peter Marynen zorgde
voor een inleidend woordje.

Professoren Kristiaan Temst en Liliane Schoofs
waren gastheer en gastvrouw van dienst.

Prof. Hans JacquemynProf. Giovanni Maglia Prof. Johan Hofkens Prof. Uji Hiroshi

Prof. Johannes NicaiseProf. Piet Van Duppen Prof. Manuel Aalbers

Prof. Stefaan Vaes kon er niet bij zijn,
maar had voor een filmpje gezorgd. Prof. Conny Aerts

Ook prof. Patrick Degryse had
voor een zeer onderhoudend
filmpje gezorgd
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Gerda Somers is lerares wiskunde aan het Heilig
Hart Instituut in Heverlee. Soms wordt ze op straat
aangesproken door oud-leerlingen, die met plezier
aan haar lessen terugdenken. Dat zijn momenten
om te koesteren…

S@l: In het secundair onderwijs kiest tot 40 procent van de leerlingen voor
een richting met veel wiskunde en wetenschappen. In het hoger onderwijs zakt
dat tot minder dan 20 procent. Hebt u daar een verklaring voor?

In het secundair onderwijs maken leerlingen niet altijd een keuze op basis
van persoonlijke interesse. Daar zit wel eens wat druk van ouders achter.
Maar eigenlijk denk ik dat sterke leerlingen vooral zo weinig mogelijk willen
laten vallen. Kiezen voor een richting met veel wiskunde is dus soms
eigenlijk “nog niet kiezen” voor die leerlingen.

S@l: En is dat een goede zaak, dat ze zoveel mogelijk
vakken zo lang mogelijk meenemen?

Ik denk het wel. Leerlingen vroeg laten kiezen
is niet ideaal, want eigenlijk kennen ze de
verschillende vakken nog niet goed, misschien
hebben ze het abstractievermogen nog niet dat
je nodig hebt om dat soort keuzes te maken.
Bovendien staan ze net voor een belangrijke
keuze aan het einde van het vierde jaar, en dan
heb je dus deels nog met pubers te maken die
vinden dat een ambitieuze keuze niet cool is…

S@l: Pakt u de wiskundelessen anders aan in
richtingen met 4, 6 of 6+2 uur?

Ja, absoluut. Leerlingen die vier uur wiskunde
volgen, zijn typisch leerlingen die wiskunde moeilijk
vinden en denken dat ze er niet goed in zijn. u
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Leerlingen
op de trap

Gerda Somers
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Er is behoorlijk beknibbeld op uren wiskunde, ten koste van zaken die ik
echt wel elementair vind. In de lagere school en de eerste graad ligt de
klemtoon nu veel minder dan vroeger op rekenen; leerlingen leren dat je om
te rekenen een rekenmachine kunt gebruiken. Dat is goed en wel, maar dan
blijkt in het vijfde jaar dat ze eigenlijk niet vlot kunnen rekenen met, zeg maar,
breuken met letters. Of ze moeten een som tot een macht verheffen en
verheffen dan maar vrolijk elke term tot de macht en tellen daarna op…
Ik merk wel dat er dingen zijn die ze beter kunnen dan vroeger: ze kunnen
een groepswerk organiseren en ze zijn een stuk behendiger met woorden. 

S@l: Wat vinden leerlingen attractiever: wiskunde als esthetische beleving,
of wiskunde als toolbox voor de ingenieur?

Dat verschilt van klas tot klas. Je zou denken dat vooral toepassingen
aanspreken, maar soms kunnen ze echt wel meegaan als je aan het bord
staat te genieten van een mooie stelling of een mooi bewijs. Ik heb nu een
aantal leerlingen die in groepjes opzoekwerk doen rond wiskundige thema’s.
Eén groepje is bezig met iets eerder esthetisch, oplossingen voor Japanse
sandaku-puzzels. Die zitten ondertussen te zoeken naar nieuwe inzichten
over raaklijnen van cirkels, mooi om ze bezig te zien. En dan is er een groepje
dat een heel toegepast onderwerp bestudeert: Gaudi en de kettinglijn in
de Sagrada Familia. Die werken dat zowel theoretisch als praktisch uit,
een boeiend onderwerp. Ik denk dat we in het onderwijs ook wel pure
wetenschappers nodig hebben, niet mensen die alleen maar over
toepassingen spreken. Je moet de leerlingen uiteindelijk de finesses
van de wiskundetaal bijbrengen. Of de taal van biologie, of chemie…

S@l: Het lerarentekort dreigt aan de horizon… Waarom gaan er zo weinig
afgestudeerden naar het onderwijs?

Er zijn zoveel andere mogelijkheden voor wetenschappers en een job in
het onderwijs heeft het laatste decennium wat ingeboet aan uitstraling.
Maar soms leggen mensen een atypisch parcours af. Zo ken ik een ingenieur,
die na 20 jaar carrière in de privésector een nieuwe wending geeft aan zijn
loopbaan. Hij wil terug naar de roots, naar de wiskunde om de wiskunde,
en dat dan uitleggen aan jongeren. 

S@l: Misschien moeten we daar een speciale lerarenopleiding voor organiseren,
voor mensen die uit de ratrace van de industrie willen stappen? 

Goed idee. Maar die opleiding mag niet enkel worden gegeven door
mensen van de universiteit. Ja, ze moeten vakdidactiek leren, en een idee
krijgen van de psychologie van jongeren, maar ik denk dat ze vooral wegwijs
moeten gemaakt worden in het lesgebeuren door leraren die met hun
twee voeten stevig in een school staan. Een klas is geen homogene en
voorspelbare groep. Je zit met 25 jongeren met hun eigen achtergrond,
talent, belangstelling, sommigen met problemen, en het vergt heel wat
flexibiliteit om daar zinvol les aan te geven.

S@l: Wij hebben de indruk dat de job van leraar niet makkelijker wordt… 

Jongeren zijn heel anders dan vroeger, mondiger ongetwijfeld, maar ze zijn
nog altijd fijn hoor. Wat de job moeilijker maakt, is eerder dat de maatschappij
is veranderd. Als een leraar zegt: dit lukt niet, deze leerling kan niet verder
in deze richting, dan wordt dat niet meer aanvaard. De juridisering slaat toe,
er worden procedures gestart… en de jongere zelf, die loopt daar eigenlijk
in verloren. 

Die moet je bevestigen, ze helpen om hun zelf -
vertrouwen op te bouwen. Je moet ze voldoening
laten vinden in routine, en wel af en toe een
uitdaging geven maar pas als hun zelfvertrouwen
dat toelaat.

Bij leerlingen in de sterke wiskunderichtingen kan
je er van uit gaan dat ze dat zelfvertrouwen door
routine al verworven hebben. Daar moet je veel
uitdagender zijn. Ze hebben ten slotte gekozen
voor het sterkste niveau, en ze moeten zich daar
dan ook in kunnen plaatsen. Het is logisch dat de
lat hoger ligt. Ok, misschien hebben ze de keuze
deels gemaakt onder druk van thuis, maar dat wil
ook zeggen dat ze steun krijgen van thuis. 

S@l: Hoe kan u als leraar de lessen wiskunde
relevanter maken voor leerlingen? Gebruikt u soms
voorbeelden van toepassingen? 

Leerlingen in richtingen met vier uur vragen daar
wel eens naar: als het moet zullen we dat wel
leren, maar waarvoor dient het? Nu is het niet zo
simpel om toepassingen te vinden van de relatief
beperkte wiskunde die deze leerlingen zien,
maar anderzijds zijn ze ook snel tevreden als je
naar een toepassing kan verwijzen. Voor de
leerlingen met zes uur en meer kan ik makkelijker
toepassingen vinden, maar die zijn dan weer
veeleisend. Mijn verhaal moet helemaal kloppen
en ze willen elk onderdeel begrijpen. 

Het zou echt mooi en nuttig zijn als we goede
toepassingen van wiskunde zouden aangereikt
krijgen, maar dan bij voorkeur van wiskunde die
in de leerplannen staat. Dat is een uitdaging,
want voor interessante en aansprekende
toepassingen heb je al gauw Fourier-analyse
nodig, of differentiaalvergelijkingen of nog iets
anders… Maar iedereen die een goede toepassing
kent van de basiswiskunde uit het secundair
onderwijs, nodig ik van harte uit om dat te
laten weten!

S@l: Wat moet er volgens u gebeuren om meer
leerlingen naar hoger wiskunde- en wetenschappen -
onderwijs te krijgen?

Meer uren wiskunde en wetenschappen in de
sterke richtingen! Hoe beter ze die vakken leren
kennen, hoe meer ze er de smaak van te pakken
krijgen. Voor leraren zijn er veel meer mogelijkheden
om de lessen attractief te maken als we niet
voortdurend achter de kalender moeten aanhollen
om onze leerlijnen af te krijgen. 
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Als de maatschappij opnieuw vertrouwen zou hebben in het oordeel van
leraren, dan zouden jongeren sneller op de juiste plaats terecht komen.
Die procedures zijn een verlies van tijd en energie, ze geven een fout signaal
naar jongeren, en ze zijn gigantisch demotiverend voor leraren die eigenlijk
heel goed werk doen.

S@l: Is in de tweede graad les geven erg anders?

Die leerlingen hebben meer structuur nodig, ze zijn speelser, en moeten nodig
stoer doen. Maar ik vind dat ook fijne leerlingen hoor. In een zesde jaar heb
je misschien in het begin van het jaar een heel fijne en gemotiveerde groep,
maar dan begint hun studiekeuzeproces, en beginnen ze ook mentaal
de school te verlaten. 

S@l: Wat zijn de fijnste en de lastigste momenten voor een leraar in de klas?

Het leukste moment vind ik altijd als ik een klas kan begeesteren, als ze daar
allemaal met rode wangen op een wiskundig probleem zitten te zoeken.
Maar soms valt het anders uit. Soms denk ik na een les: dit was echt niets,
dit heeft niet gewerkt. Ik heb een les met veel enthousiasme voorbereid,
maar verkeerd ingeschat hoe het zou aankomen. Of de beamer is kapot.
Dan moet je de maturiteit hebben om te zeggen: pech, dit is niet gelukt.
Op naar de volgende. 

Soms maken we ook crisissen mee, grote of kleine. De dagen en weken na
het busongeval in Sierre konden wij niet zomaar overgaan tot de orde van
de dag. Dat zat te dichtbij voor een heel aantal leerlingen. Om jongeren op
te vangen in zo’n crisis zijn we totaal niet opgeleid. Ik vind dat dat ook wel
in de opleiding zou mogen zitten, want het is echt niet uitzonderlijk dat
leerlingen persoonlijke crisissen doorworstelen. 

S@l: Wat is uw ervaring met leerlingen met een beperking, die extra begeleiding
nodig hebben?

Inclusief onderwijs met leerlingen met een beperking werkt soms goed,
maar gaat soms ten koste van de rest van de groep. Zo’n jongere met
een probleem vraagt veel begeleiding en energie, en dan kan het evenwicht
zoek raken. Ik had enkele jaren geleden een slechthorende in de klas.

Die leerling kon goed liplezen, dus werd de klas
in een cirkelvorm opgesteld zodat hij iedereen
kon zien. Maar dat was nu net een klas die
structuur nodig had, en beter functioneerde in
een opstelling met wat meer afstand. En een
andere keer werkt het voortreffelijk. Ik heb dit jaar
ook weer een slechthorende leerling, die zit in
de les met een FM-microsysteem. Het enige wat ik
moet doen, is zorgen dat ik die microfoon omhang,
hem aanraken als ik hem iets wil vragen, en af en
toe checken dat hij alles gevat heeft. Dat vind ik
super, maar als je te veel probleemleerlingen hebt,
dan heb je minder aandacht voor de anderen die
dat ook verdienen.

S@l: Vindt u het, alles bij elkaar, een zware job?

Een leraar die zijn vak met overtuiging doet,
steekt er veel tijd in. Je zoekt voortdurend naar
nieuwe manieren om dingen aan te brengen.
Het is niet uitzonderlijk dat ik drie of vier uur
bezig ben met de voorbereiding van een les van
45 minuten. Soms kan je zo’n voorbereiding twee
keer gebruiken, maar meestal is het zo dat je
voor die andere groep de dingen toch weer net
iets anders wil aanpakken. Gemiddeld twee uur
voorbereiding voor elke les is waarschijnlijk een
onderschatting. Maar uiteindelijk vind ik het een
fijne en afwisselende job. Je doet nooit twee keer
hetzelfde, want het is altijd een andere groep
jongeren waar je voor staat.

S@l: U hebt meegewerkt aan de uitwerking van het
Junior College Wiskunde. Wat hebt u precies gedaan?

Samen met mijn collega Hilde Eggermont hebben
we voor de module over de wiskunde achter
Google een voorbereidend traject uitgewerkt.
We hebben er echt op gelet dat dat traject
aansluit bij de voorkennis van de leerlingen.
Kijk, les geven kan je vergelijken met een groep
jongeren een trap op leiden. Je moet er als leraar
zeker van zijn dat iedereen mee kan vertrekken.
Als je zelf al halverwege de trap gaat staan, dan is
er geen schijn van kans dat je iedereen boven krijgt.
Zo’n voorbereidend traject dient er dus voor om
de hele groep op dezelfde trede te krijgen. Dat is
iets dat wij goed kennen uit onze eigen lespraktijk:
je moet altijd controleren of de leerlingen mee
zijn, en ik ben eigenlijk best fier op onze bijdrage
aan het Junior College, ik denk dat die echt de
juiste ondersteuning biedt. We krijgen ook goede
reacties van leraren die het gebruiken.

S@l: Bedankt voor uw tijd. t
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Nieuw onderzoeks gebouw
voor IRF Life Science
campus Kulak
Campus Kulak is een relatief kleine campus
waar toch een brede waaier aan academische
opleidingen aangeboden wordt. Het onderzoek op
de campus is gekoppeld aan deze opleidingen en
is bijgevolg ook zeer divers. Om de beperkte ruimte
en middelen in Kortrijk zo efficiënt mogelijk in te
zetten, zijn de onderzoeksfaciliteiten op campus
Kulak gegroepeerd in “Interdisciplinary Research
Facilities (IRF)”. 

Het IRF Life Sciences groepeert de faciliteiten voor “life sciences” onderzoek
op de campus en biedt onderzoeksruimte en infrastructuur aan biochemici,
biotechnologen, bio-ingenieurs, biologen en biomedici. Aan het IRF Life
Sciences zijn een 12-tal professoren verbonden met in totaal een 50-tal
medewerkers (doctorandi, postdocs en laboranten).

Het concept van een interdisciplinair onderzoekscentrum op campus Kulak
is niet nieuw. In 1975 werd op de campus een eerste gebouw geopend met
laboratoria voor onderzoekers uit zowel de faculteiten wetenschappen als
geneeskunde. Dit gebouw voorzag in ongeveer 1000 m2 onderzoeksruimte
en huisvest in de kelderverdieping een animalium voor onderzoek met
proefdieren. 

Het laatste decennium verdubbelde het aantal onderzoekers in het IRF Life
Sciences. Zowel bij wetenschappen als geneeskunde vond een verjonging
van het personeel plaats. Daarbij werden jonge professoren aangeworven
die vaak nieuwe onderzoekstopics in het IRF Life Sciences introduceerden
en die daarvoor ook aangepaste infrastructuur nodig hadden. Het oude
onderzoeksgebouw voldeed bovendien niet langer aan de eisen die vandaag
gesteld worden aan het “life sciences” onderzoek, zowel op vlak van veiligheid
als technologie. Tenslotte is er door het inrichten van een derde bachelor
in de opleidingen wetenschappen en biomedische wetenschappen vraag
naar extra ruimte om studenten onderzoekservaring te laten opdoen,
bijvoorbeeld in het kader van geïntegreerde practica als bachelorprojecten.
Vandaar was er dringend nood aan nieuwe laboratoriumruimte in het IRF
Life Sciences. 

In 2005 werd in het kader van een globaal
investeringsplan voor campus Kulak beslist om
te investeren in een nieuw onderzoeksgebouw.
Er werd gekozen voor een nieuw gebouw dat zou
aansluiten bij het bestaande onderzoeksgebouw.
Dit nieuwe gebouw werd ontworpen door
KU Leuven architecte Katrijn Persoons, de werken
werden uitgevoerd door de firma Gabecon.
Het nieuwbouwproject werd gedeeltelijk
gefinancierd door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) met steun van
het Agentschap Ondernemen, de Provincie West-
Vlaanderen en Vlaanderen in Actie. De bouwwerken
startten in september 2011 en het gebouw werd
plechtig geopend op 5 december 2012.

Centraal in het nieuwe onderzoeksgebouw
staat een groot landschapslaboratorium voor
moleculair onderzoek dat benchruimte biedt aan
30 onderzoekers. Aanpalend aan dit landschaps -
laboratorium bevinden zich lokalen voor apparatuur
(PCR, electroforese), voorbereidend werk en
bewaring van samples en chemicaliën. Verder is
er in de nieuwbouw ook ruimte voor celkweek
(L2 ruimtes voor werk met humane cellijnen,
kweek ruimtes voor gisten, microalgen en Daphnia)
en faciliteiten voor beeldvorming bij proefdieren -
onderzoek.

DOOR KOENRAAD MUYLAERT



Daarnaast is er ook een schrijfruimte voor
de onderzoekers, een nieuw secretariaat,
een vergaderruimte en pauzeruimte.
Het nieuwe gebouw zal vooral gebruikt
worden voor het biochemisch en
biotechnologisch onderzoek in het IRF
Life Sciences. Het oude gebouw blijft
in gebruik en zal in de toekomst vooral
ingezet worden voor chemisch,
biologisch en biofysisch onderzoek.

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in
het IRF Life Sciences is bijzonder divers
en varieert van biomedisch onderzoek
in domeinen zoals trombose, neuro -

degeneratie en stamcellen, medische en
industriële toepassingen van nanopartikels
en ultrageluid tot onderzoek naar
levensmiddelen en aquatische biologie.
Zowel wat betreft kwantiteit als kwaliteit
– publicaties, doctoraten, projecten –
is het onderzoek in IRF Life Sciences
van het zelfde niveau als in Leuven. 

In het IRF Life Sciences maken
onderzoekers uit uiteenlopende disciplines
gebruik van dezelfde basisinfrastructuur:
koel- en vriesruimte, centrifuges, autoclaaf,
kweekruimtes, laminaire flowkasten,
microscopen, animalium, enzovoort.

Onderzoekers uit de groepen
geneeskunde en wetenschappen en
technologie investeren samen in deze
gemeenschappelijke basisinfrastructuur.
Dit laat hen toe om met beperkte middelen
een voldoende grote kritische massa
uit te bouwen op een kleine en relatief
geïsoleerde campus. Onderzoekers stellen
bovendien hun met competitieve
middelen verworven apparatuur ter
beschikking aan collega’s en wisselen
onderling expertise uit. Niet zelden leidt
dit tot echt inter disciplinaire onderzoeks -
projecten over de grenzen van de eigen
discipline heen. t
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naar nieuwsbrief@wet.kuleuven.be en misschien siert uw beeld wel de cover
van de volgende nieuwsbrief!
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The society of PhD Students
in Physics and Astronomy
at the University of Leuven

Once you have chosen a topic for your PhD it feels like you
are falling through the rabbit hole, diving into your research
field's own world. The contact with your former colleagues
from your studies fades, even those who are also doing a PhD
at the same department. They too dive into their own world.
For international PhD students it is often hard to meet peers
from another research unit. That this is an undesirable situation
was revealed during the research evaluation of the Department
of Physics and Astronomy in 2011 as there was a loud call
from the PhD students and post-docs saying that the different
research units were too isolated. 

PHYPLE was founded by a few committed PhD students
from Physics and Astronomy to provide an answer to this call.
The goal was to provide a platform where all PhD students
from the department could meet, interact and communicate.
The acronym stands for Physics and Astronomy PhD students
in Leuven. It is an organization by and for PhD students working
in the field of physics and astronomy at the KU Leuven.
The aims of all scientific and less formal events is threefold.
The first is, obviously, to bring the PhD students in the
department closer together. Furthermore the talks organized
by PhyPLe ensure that the PhD students keep a broad view
on physics throughout their PhD. And finally one might even
get some new insights on one’s own PhD-topic or start
a collaboration. 

PAUL BECK (IVS), JAN SERMEUS (ATF),
NELE KESTELOOT (IKS), KELLY HOUBEN (VSM),
BERT VERSTRAETEN (ATF), LEANDER DILLEMANS (VSM)



Since September 2012, we have organized different activities
and we are constantly thinking about new possibilities.

The PHYPLE talks are the main scientific events organized
by PhyPLe, with support of the Arenberg Doctoral School. The talks
give the opportunity to explore, on a master level, the scientific
questions our fellow PhD students are working on and how they
contribute to advance these topics. During a cycle of two academic
years there will be one talk every month presented by another research
group. After the talks, PhyPLe organizes a small reception where
everybody can meet for an informal chat about the presented topic
or just get to know the other PhD students.

PhyPLe also organises non-scientific meetings. Barbara Gysbrechts
(VSM) organises a weekly lunch on friday. You can bring your own
lunch or order a sandwich. PhyPLe plans to organise a barbecue,
and a trip to the bars of the Oude Markt …

All PhD students in physics and astronomy should keep their
eyes open for e-mails that have the word 'PhyPLe' in the subject.
These e-mails will announce upcoming events and activities.
The talks are also announced by posters on the pin-up boards
in the stairway. Furthermore, there are two other channels with
information about the latest activities organized by PHYPLE.

• http://fys.kuleuven.be/phyple/home

• facebook.com/groups/PhyPLe/

Of course, also the PhyPLe board members finish their PhD and
move on. PhyPLe is therefore always looking for people to help out
with the organization or who want to contribute to PhyPle. If you are
interested in joining or organizing something, come see us at one of
the activities or send us an e-mail. t

PhyPLe people meeting: from left to right Paul, Kelly, Nele and Jan

Samenwerking
met Universiteit
Leiden

Op donderdag 31 januari werd een uitgebreide
delegatie van de Universiteit Leiden verwelkomd
aan de KU Leuven. Tijdens de lunch kregen de
decanen de gelegenheid om kennis te maken
met hun collega-decanen van de respectievelijke
faculteiten van de KU Leuven. Aan de Faculteit
Wetenschappen mocht decaan Peter Lievens
de decaan prof. dr. Geert R. de Snoo van de
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van
de Universiteit Leiden verwelkomen. Tijdens een
vruchtbaar gesprek werden samenwerkings-
en uitwisselingsmogelijkheden besproken.
Beide partijen kwamen tot de conclusie dat
samenwerking een meerwaarde zou betekenen.
De details van samenwerking en uitwisseling
worden in de volgende maanden onderzocht.
Het bezoek werd beëindigd met het ondertekenen
van een uitwisselings overeenkomst voor 2013-
2014 tussen de faculteiten Wetenschappen
van de KU Leuven (inclusief Kulak) en van
de Universiteit Leiden. t
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Op deze vraag konden enkele geografie studenten
van de KU Leuven, samen met een bonte groep
studenten uit heel Europa, het antwoord zoeken
tijdens een ‘Intensive Programme’ in Hongarije.
Vorig jaar gebeurde hetzelfde omtrent industriële
delokalisatie en lokale ontwikkeling in Padua (Italië)
en Arad (Roemenië). Dit jaarlijks wederkerend
initatief wordt georganiseerd door de ‘Coimbra
group’, een samenwerking tussen de “oude”
Europese universiteiten, met financiering van
de Europese Unie. Ieder jaar wordt gefocust op
een ander onderwerp dat verband houdt met
ontwikkeling. Dit jaar was het centrale thema
‘Land Issues in the Age of Globalisation’.
De decors van dienst waren Szeged, een echte
studentenstad in het zuidoosten van Hongarije
en de Balaton-regio, een prachtige streek in het
westen van Hongarije met het grootste zoet -
water meer van Centraal-Europa en temidden
van wijngaarden en andere landbouwactiviteiten.

Om dit alles in goede banen te leiden was een
uitgebreid panel van professoren aanwezig van
een aantal van de deelnemende universiteiten.
Hierbij was onze universiteit zeer goed vertegen -
woordigd met de professoren Chris Kesteloot
en Anton Van Rompaey en met doctor Wim Van
Dessel, allen van de Afdeling Geografie aan het
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen. 

Het programma bestond uit drie delen. In de
eerste plaats was er een voorbereidende sessie
via een online leerplatform, daarnaast waren er
uiteenzettingen, groepswerk en terreinwerk ter
plaatse (Szeged en Balaton) en ten slotte volgde
een evaluatie van het hele programma. Via de
voorbereidende sessie was het de bedoeling om
elkaar beter te leren kennen en zich in te werken

in het onderwerp. Zo moesten alle deelnemers zichzelf kort voorstellen door
het vermelden van interesses, academische achtergrond en verwachtingen.
Dat zorgde voor interessante verrassingen. Het bleek namelijk dat het
niet alleen om geografiestudenten ging maar om een zeer gevarieerd
publiek van studenten die allen een zekere link hadden met land- en
ontwikkelingszaken (een greep uit de studierichtingen: lokale ontwikkeling,
internationale relaties, mensenrechten, antropologie…). Deze diversiteit
zorgde vaak voor een heel andere kijk op bepaalde situaties van de
verschillende deelnemers wat zeker verrijkend was voor de vele discussies.
Daarnaast beperkte het deelnemersfront zich ook niet tot een groep
Europese studenten, maar participeerden ook studenten uit Zuid-
en Noord-Amerika en Azië via uitwisselingsprogramma’s met Europese
universiteiten. Een zevental Hongaarse studenten deden ook mee en waren
op het terrein kostbare tolken. In het tweede luik van de voorbereiding
werden we onderverdeeld in een vijftal groepen en kregen we allen een
paper toegewezen om ons in te lezen in de materie. Vervolgens dienden
deze papers te worden bediscussieerd en geëvalueerd, eerst op individuele
basis en vervolgens binnen de groep.

VERSLAG

Brengen
landhervormingen
economische
ontwikkeling mee? 
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Gewapend met deze kennis en met een groot enthousiasme zakten we af
naar Szeged om aan het eigenlijke ‘Intensive Programme’ te beginnen.
De eerste dag, die samenviel met de nationale feestdag, hielden we het
rustig. Kennismaking met de medestudenten en docenten, de stad, en de
cultuurhistorische aspecten van het Hongaarse volk stonden op het menu.
Op de tweede dag werd het programma officieel gestart, vanaf dit moment
werd gewerkt rond vijf centrale activiteiten. Lezingen door de docenten
om de onderwerpen te introduceren en diepere inzichten te verschaffen.
De basis die door de lezingen werd gelegd kon zo worden aangewend voor
de andere activiteiten: discussies, veldwerk (gps-opmetingen, interviews
en enquêtering), excursies en ten slotte groepswerk en -presentaties.
De eerste lezing was meteen van een Leuvense docent, namelijk professor
Kesteloot. Hij behandelde het thema van de landhervormingen en land -
gebruiks veranderingen in een algemene context en toegepast op
verschillende landen. Hierbij werd vooral gefocust op de verschillende
types van landhervormingen in verschillende economische stelsels en
welke problemen deze hervormingen met zich kunnen meebrengen.
De tweede lezing werd gegeven door professor Van Rompaey.
Opnieuw stonden landgebruiksveranderingen en -hervormingen centraal,
maar nu werden de gevolgen voor omgeving en milieu van naderbij
bekeken. In de namiddag gingen we verder op dit elan met enkele
plaatselijke professoren en meer toegespitst op de omgeving van Szeged.
We kregen dus meteen heel wat geografische informatie voorgeschoteld,
zeer vertrouwd en interessant voor de Leuvense delegatie. Uiteraard,
zoals gezegd zaten we met een zeer divers publiek en zo werd het voor
sommigen soms wat ingewikkeld en technisch, toch ging er voor hen
een nieuwe wereld open en was dat nu net niet een belangrijke doelstelling
van dit programma? Bovendien bleek ook in de daaropvolgende discussies
dat het erg interessant is om met mensen met een zeer verschillende
achtergrond aan tafel te zitten om zo tot nieuwe inzichten te komen.
Om een voorbeeldje te geven: de antropologiestudenten die zich steeds
afvragen “maar wat vonden de mensen van deze veranderingen, ervaren ze
de veranderingen als positief of helemaal niet?”. Gelukkig zouden de mensen
met deze vragen hun hart kunnen ophalen tijdens de interviews met
de stakeholders in de Balaton-regio.

De daaropvolgende dagen in Szeged volgden
min of meer hetzelfde stramien, een afwisseling
van lezingen en discussies. Iedereen begon elkaar
beter te leren kennen en men durfde meer vurige
discussies voeren. Ook werd er meestal eerst
gediscussieerd in eigen groep, nadien werd dan
uit elke groep een persoon gekozen om zo nieuwe
groepen te vormen en elkaars bevindingen te
delen om uiteindelijk terug naar je eigen groep
te gaan. Dit was een zeer efficiënte manier om
alle informatie met elkaar te delen. Naar het einde
van de Szeged-periode kwam er geleidelijk meer
tijd vrij voor groepswerk en discussie, om op die
manier ook toe te werken naar het veldwerk dat
zou plaatsvinden in de Balaton-regio. Iedere groep
diende schematisch zijn manier van aanpakken
en de thema’s waarin men geïnteresseerd was
uit te werken. 

Ook werd een GIS-practicum georganiseerd,
om zo de basis onder de knie te krijgen voor het
verwerken van de GPS-metingen in het veld.

De zesde dag verlieten we Szeged. Met de bus
gingen we via Kecskemet en Budapest naar
Zanka, onze thuisbasis aan het Balaton-meer.
In Kecskemet kregen we ook een aantal lezingen
over de regio en de problemen en conflicten die
er speelden, gevolgd door een rondleiding in de
stad. In de namiddag bezochten we een “Tanya”
of een Hongaarse boerderij. De boer in kwestie,
een landbouwingenieur, vertelde ons over zijn
praktijken en zijn visie op het nationale en
Europese landbouwbeleid. Het was interessant
te horen hoeveel nevenactiviteiten deze boer erop
nahield om zijn kennis te benutten om zo niet
alleen een kwalitatief aanbod te produceren,
maar ook informatie te verkopen en infosessies
te geven aan andere boeren. u
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Het “Intensive Programme” is een initiatief van de Coimbra Group
Development Master Initiative. De groep wil in de toekomst een
gemeenschappelijke Europese Master in Ontwikkelingsstudies
uitbouwen. De eerste stap bestaat uit deze zomerscholen
en Erasmusuitwisseling van studenten uit de deelnemende
universiteiten. De Leuvense geografen doen hieraan mee en
bieden een semester uit de specialisatie “Development and
Environment” van het Engelstalige Masterprogramma aan
voor de uitwisselingen. Leuvense studenten kunnen in ruil
een semester in Groningen, Padova, Sienna, Bologna, Poitiers,
Salamanca of Louvain-la-Neuve studeren. 

Het Intensive Programme



Deze dag was ook een belangrijke wissel in verband met de Leuvense
docenten. Terwijl professor Van Rompaey huiswaarts keerde, zou dr. Van
Dessel zich bij ons vervoegen in Zanka. Deze laatste bestudeerde namelijk
de landgebruiks veranderingen in de Balaton-regio voor zijn doctoraat.

Het was fijn om in een nieuwe omgeving te vertoeven, waar zowel letterlijk
als figuurlijk een nieuwe wind waaide. Waar het in Szeged bloedheet was,
konden we hier genieten van zeer aangenaam zomerweer en waar het in
Szeged eerder theoretisch was zouden we ons hier meer met de praktische
kant van de landhervormingen en landgebruiksveranderingen bezighouden.
De eerste dag verkenden we meteen de regio door op excursie te gaan
in het ‘Kali Basin’. Een gebied met een zeer hoge geologische diversiteit,
waar de boeren al sinds de Romeinse periode wijn produceren. Deze regio
kende drastische veranderingen door collectivisering van de landbouw
tijdens de socialistische periode en de privatisering die erop volgde,
wat zijn weerslag had op het land, de mensen en de economie in de regio.
De volgende dag hadden we onze laatste echte lezingen, waaronder ook
dr. Wim Van Dessel die zijn onderzoek toelichtte. Opnieuw hoorde ik achteraf
dat sommigen het wat te technisch vonden, maar dat deerde hen al lang
niet meer want het veldwerk, waar ieder een beetje zijn eigen inbreng had
was nabij. 

Doel van het veldwerk was om het landgebruik in het ‘Kali Basin’ in kaart
te brengen, de kwaliteit van de huisvesting en uitrusting van de dorpen te
inventariseren en ten slotte enkele interviews af te nemen met plaatselijke
stakeholders om een beter inzicht te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen
sinds het einde van de collectivisering. Gedurende twee goedgevulde dagen
konden we ons eigen onderzoekje voeren, waarbij iedere groep een dorp
toegewezen kreeg. Professor Kesteloot had de ideeën van alle groepen
bestudeerd en daarmee een aantal basisvragen en een surveyprotocol
opgesteld, zodat elke groep zijn studiedorp op eenzelfde manier kon
inventariseren en daarna vergelijking mogelijk werd. Daarbij kwamen dan
nog de gps-metingen om het landgebruik in kaart te brengen. De spoed -
cursus die we hiervoor kregen, nam dr. Van Dessel voor zijn rekening.
’s Avonds en de volgende dag moesten we de vergaarde gegevens
verwerken om zo een presentatie voor te bereiden voor de laatste dag. 

Daarnaast speelden we ook alle kwantitatieve
gegevens van de enquêtering door aan professor
Kesteloot, die al deze gegevens samen bracht
om ze te analyseren. De laatste dag ten slotte
werden de presentaties gehouden, iedereen had
zijn eigen unieke werk gemaakt waar elke groep
ook trots op kon zijn. Het bleek dat de groepen
er echt waren in geslaagd om zeer veel data
te verzamelen en overzichtelijk te analyseren
zodat het onderzoek, wetenschappelijk gezien,
toch behoorlijk waardevol was. Ook de analyses
van professor Kesteloot onderstreepten dit
en toonden duidelijke trends in de resultaten.

Met deze presentaties liep het programma op zijn
einde, er restte ons nog een laatste stap in het
proces, namelijk de evaluatie. Hiervoor bespraken
we eerst met de hele groep de bevindingen van
de voorbije weken, wat ons was bijgebleven,
wat we hadden geleerd en waar het schoentje
soms nog knelt. Wat mij bijvoorbeeld onder
andere is bijgebleven, is het feit dat de kennis van
de lokale Hongaarse studenten zeer cruciaal is.
Zij hebben echt voeling met de problematiek,
ze weten altijd extra elementen toe te voegen aan
de discussie en ze weten raad met problemen
in het veld. Dit benadrukt misschien ook een van
de conclusies tijdens onze besprekingen die ik
zeker deel. Namelijk dat bij dergelijk onderzoek
steeds moet worden uitgegaan en worden
samengewerkt met lokale belanghebbenden die
altijd een meerwaarde bieden en vaak een heel
andere kijk hebben op problemen en hoe deze
moeten worden aangepakt en die uiteindelijk ook
baat zouden moeten hebben bij het onderzoek.
Naast de bespreking moesten we ook het
hele programma evalueren op alle vlakken,
een belangrijke stap met het oog op de toekomst.
Want inderdaad, ook volgend jaar krijgen een
aantal studenten van de KU Leuven de kans om
deel te nemen, deze keer over waterproblematiek
in Salamanca (Spanje). Een paar dagen geleden
kregen we de resulaten van onze feedback,
deze bevestigden mijn algemene gevoel en
waren zeer positief. Daarom kan ik ook zonder
schroom zeggen dat het een absolute aanrader
is, indien je eens op een andere manier en in een
andere omgeving wil kennismaken met wat het
geografische onderzoeksveld te bieden heeft! t
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HOE IS HET NU METWETENSCHAP EN ONDERWIJS

Het is een opvallende roepnaam voor een project:
STUUR. Maar als dit interdepartementale project

zijn doelstellingen bereikt, dan zal er een stevig
STUUR zitten op een aantal initiatieven die
de onderzoeksmentaliteit bij studenten en

toekomstige studenten kunnen aanwakkeren.

Het brede publiek associeert “wetenschappen” vaak vooral met kennis en
geleerdheid, wat snel stoffig, saai en moeilijk lijkt. Dat wetenschappers voor
alles nieuwsgierige mensen zijn, met een onderzoekende houding en een
onverbeterlijke neiging om vragen te stellen, is minder bekend. Ook hier kan
het publiek, en met name ook leerlingen van het secundair onderwijs,
een STUUR gebruiken. Het project wil inderdaad wetenschappelijk
onderzoek onder de aandacht brengen.

iGEM – synthetische biologie
iGEM is een interdepartementaal project dat al enkele jaren zijn succes
bewezen heeft. Het is bedoeld voor studenten vanaf derde bachelor,
die in groep een onderzoeksproject met maatschappelijk potentieel
uitwerken van de ontwerpfase tot de realisatie. 

Een team van studenten uit verschillende departementen werkt samen aan
een “biomachine”, een genetisch gemodificeerd systeem dat een antwoord
geeft op een zelf gekozen probleem. Met hun biomachine nemen ze deel aan
de wereldwijde iGEM-wedstrijd. Op de jaarlijkse Europese iGEM-meeting
worden de teams uitgekozen die mogen deelnemen aan het wereld -
kampioenschap in Boston. Communicatie naar het brede publiek en vooral
jongeren is voor iGEM een absolute prioriteit en wordt door succesvolle
teams met aandacht verzorgd. Sommige iGEM-projecten bieden bovendien
een potentieel voor het ontwikkelen van een commercieel product. 

We vroegen aan professor Johan Robben, één van de coördinatoren,
hoe realistisch het is dat daar ooit een commerciële toepassing uit zou
komen? En of hij ideeën heeft voor welk type toepassingen?

Johan Robben: iGEM nodigt de studenten uit om originele oplossingen
te zoeken voor een zelf te kiezen actueel probleem, groot of klein. 

De oplossing moet de vorm hebben van
een door hen gebouwd en controleerbaar
(micro)organisme dat het probleem te lijf gaat.
Creativiteit is dus het ordewoord. In realiteit is
de beschikbare tijd erg kort om de uitgekiende
biomachine kant en klaar te krijgen. Daarom is
een “proof of concept” ook al voldoende om in
de prijzen te vallen. Een commerciële toepassing
is best wel mogelijk. Het is een feit dat de industrie
prominent aanwezig is op de jamboree in Boston,
op zoek naar creatieve mensen en originele ideeën;
zo heeft ook de ijsbacterie die het studententeam
van de KU Leuven in 2011 in elkaar heeft
geknutseld heel wat interesse opgewekt vanuit
de industrie. Of, en in welke vorm, zo'n biomachine
uiteindelijk de markt zal veroveren is natuurlijk altijd
afwachten, maar dat geldt voor elke uitvinding.
Niet in het minst moet er, ook door de studenten,
een grondige risicoanalyse worden uitgevoerd,
eventueel veiligheidsmechanismen ingebouwd,
en mensen geïnformeerd en overtuigd. u
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Het zal dus nog wel even duren, maar je kan er donder op zeggen dat er
straks nieuwe biomachines deel zullen uitmaken van ons dagelijks leven.
Concrete voorbeelden? Bacteriën die heel gericht vervuiling aanpakken,
water ontzilten, biobrandstof produceren, ons en onze gewassen beschermen
tegen allerlei ziekten en plagen. Het mag ook wat luchtiger met gloeibomen
langs onze snelwegen die gratis overdag zonne-energie opslaan in de vorm
van suikers, en 's nachts de suikers weer omzetten naar licht. Of in meer
bescheiden vorm een rustgevend gloeikamerplantje voor de kinder slaapkamer.
Zoeken naar de oplossing voor zo'n vraagstuk is best wel een uitdaging.
Een betere leerschool kan je je niet bedenken, en daar is het ons uiteindelijk
om te doen! 

SLO – practicummodules
voor het secundair onderwijs
Maatschappelijke relevantie is ook een belangrijke factor in het andere luik
van STUUR, waarbij toekomstige leraren wetenschappen leren om
experimenten op te zetten en te gebruiken in hun lespraktijk. De specifieke
lerarenopleidingen van biologie, fysica en chemie dragen hier elk met hun
eigen project toe bij. Over dat luik stelden we enkele vragen aan vakdidactici
Marion Crauwels, Mieke De Cock en Griet Ceulemans.

S@l: Wat is voor u het belangrijkste dat u wil bereiken in het STUUR-project?

Mieke De Cock (SLO Natuurwetenschappen - Fysica): Het Departement
Natuurkunde en Sterrenkunde ontvangt elk jaar enkele scholen die
kernfysische proeven komen doen in het laboratorium. In de scholen zelf
kan dat niet, door de hoge kosten voor dergelijke opstellingen en de strenge
reglementering rond radioactieve bronnen. Nochtans denken we dat het
belangrijk is dat leraren ook bij kernfysica experimenten kunnen betrekken.
Tot nu toe bestaat er echter geen standaard set proeven voor scholen
in het departement. Met dit project willen we daar aan verhelpen. 

Marion Crauwels (SLO Natuurwetenschappen - Biologie): In de PCRlabs
worden door studenten van de lerarenopleiding toepassingsmodules
ontwikkeld binnen een actuele maatschappelijke context. Die modules
worden vervolgens, onder begeleiding van onze studenten, uitgevoerd door
groepen leerlingen van het secundair onderwijs. We hopen daarmee bij
de leerlingen het leren onderzoeken op een actieve wijze te stimuleren.
Als het goed zit, dan verwerven ze cognitieve vaardigheden, zoals een
begrip van het principe van PCR en de scheiding van DNA, of vaardigheden
die te maken hebben met wetenschappelijke geletterdheid: ze moeten
een onderzoeksvraag en een hypothese opstellen, resultaten interpreteren
en een besluit vormen en formuleren. Daarnaast leren ze ook motorische
vaardigheden (pipetteren, hoeveelheden inschatten) en attituden (veiligheid,
netjes werken, correct omgaan met data). 

Griet Ceulemans (SLO Natuurwetenschappen - Chemie): In het Departement
Chemie lopen enkele initiatieven naar scholen toe, vooral geconcentreerd
op de lagere school, zoals Professor A. Toom. De bestaande initiatieven
voor het secundair onderwijs hebben een beperkt onderzoeksgerelateerd
karakter.

We hopen met een beter aanbod interesse op te
wekken bij leerlingen voor een wetenschappelijke
vervolgopleiding. We ontwikkelen een practicum
rond organische zonnecellen waarbij aanknoping
wordt gezocht met duurzame chemie, organische
chemie, polymeermaterialen en alternatieve
energiebronnen. Zo kunnen leerlingen iets anders
ervaren dan alleen de klassieke toepassingen, en
begrijpen ze dat chemie ook oplossingen brengt
voor ecologische problemen. Zo’n practicum past
bij nadenken over duurzaamheid en innovatie.
Het sluit aan bij jonge, relevante en actuele
toepassingen. Een jas met geïntegreerde
zonnecellen maakt wetenschap ‘cool’. 

S@l: Wat is de functie van practica in het secundair
onderwijs: technieken leren die studenten later nodig
zullen hebben? Kennis verdiepen en verankeren?
Relevantie aantonen? 

Mieke De Cock: Daarover is in de literatuur heel
wat te doen… Naast het aanleren van technieken
zoals bijvoorbeeld het schakelen van weerstanden,
wordt ook hoe langer hoe meer klemtoon gelegd
op “leren onderzoeken”, dat wil zeggen de
wetenschappelijke methode leren kennen en
toepassen. Eén van de doelstellingen die ook
vaak vermeld wordt is motivatie!

Marion Crauwels: Om de complexiteit van
onderzoek te laten beleven door de leerlingen
is praktijk essentieel. Allereerst leren leerlingen
nadenken over de methode die ze kunnen
gebruiken om een vooraf gedefinieerde
onderzoeksvraag en de daaraan gekoppelde
werkbare hypothese te kunnen beantwoorden.
Zo leren ze bijvoorbeeld dat ze hun onderzoeks -
vraag en hypothese moeten bijsturen als blijkt
dat de methode niet toelaat om het nodige
onderzoek uit te voeren of gaan ze op zoek
naar een andere methode die dat wel toelaat.
Nog voor ze aan de praktijk beginnen, leren ze
hoe een methode opgebouwd is uit verschillende
opeenvolgende deelstappen. Ze verwerven inzicht
in de betekenis van de deelstappen en waarom
die in een bepaalde volgorde moeten worden
uitgevoerd. Pas daarna kunnen de leerlingen
abstractie maken van een methode en kunnen ze
aftasten of die methode, al dan niet aangepast,
inzetbaar is in een andere context. De leerlingen
leren ook het gepaste materiaal te selecteren
in functie van de methode om zo efficiënt de
praktijk uit te voeren. Zowel goede motorische
vaardigheden als cognitieve inzichten en kennis
zijn nodig om onderzoek zinvol te realiseren.
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Onderzoekspractica in het secundair onderwijs onder begeleiding van
de leraar vormen inderdaad een voorbereiding op het “leren onderzoeken”
of het verwerven van “wetenschappelijke geletterdheid”.

S@l: Hoe belangrijk is het om over de grenzen van wetenschapsdisciplines heen
te kijken? Is dat iets wat we ook al in het secundair onderwijs kunnen meegeven?
Misschien is het al moeilijk genoeg in een academische opleiding?

Mieke De Cock: Het onderscheid tussen de disciplines vervaagt, het is
belangrijk ook in het secundair al de samenhang aan te tonen, bijvoorbeeld
tussen wiskunde en fysica, maar net zo goed tussen fysica en aardrijkskunde
(bijvoorbeeld bij weerkunde) en tussen fysica en biologie (zoals bij de werking
van het oog of het oor). Er zijn zeker heel wat mogelijkheden om dat ook in
het secundair onderwijs te doen.

Marion Crauwels: Ik denk eigenlijk dat in het secundair de grens
tussen disciplines nog wel scherp mag blijven. Een goede basis van de
afzonderlijke wetenschapsdisciplines is de eerste vereiste. Vanuit die basis
kunnen verbanden gelegd worden tussen de verschillende disciplines.
Om dat te ondersteunen zijn er in heel wat scholen vakoverschrijdende
werkgroepen. 

S@l: Op welke manier kan de maatschappelijke relevantie van wetenschappen
aan bod komen in de lespraktijk in het secundair onderwijs? 

Marion Crauwels: Wie aan wetenschappen doet, doet aan cultuur.
En cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Bevindingen uit het natuur -
wetenschappelijk onderzoek hebben een grote impact op de samenleving,
dus is het evident dat deze relatie belicht wordt in het onderwijs. In onze
PCRlabs leren de leerlingen dat inzichten en ontwikkelingen in technologieën
ook toepassingen kennen in het dagelijkse leven. Denk maar aan thema’s
zoals voortplanting en screening, of biotechnologie in de domeinen van
de landbouw en de geneeskunde. 

Mieke De Cock: Ik denk dat een leraar elke gelegenheid moet aangrijpen
om maatschappelijke toepassingen aan te halen en die waar mogelijk ook
uit te werken. Dat is geen eenvoudige opdracht: vaak zijn toepassingen
moeilijk en is het niet evident om aan de hand van de behandelde leerstof
die dingen uit te leggen aan de leerlingen. Een aantal leerlingen vindt
het immers ook niet leuk als ze het dan toch weer niet helemaal kunnen
snappen… Wanneer er vanuit de academische wereld materiaal kan
ontwikkeld worden, zou dat mooi zijn, op voorwaarde dat het niveau
goed wordt ingeschat.

S@l: Kunnen de projecten in het kader van STUUR leerlingen wapenen om
onderbouwde standpunten in te nemen in belangrijke maatschappelijke
debatten? Mevrouw De Cock, wat zijn de ervaringen met leerlingenproeven
rond kernfysica? 

Mieke De Cock: Leraren hebben duidelijk drempelvrees. Kernfysica is een
stuk leerstof dat met name voor leraren die geen fysica gestudeerd hebben,
eerder onbekend terrein is. En er zijn vooral heel veel praktische moeilijkheden
met kernfysica: je kan niet zomaar radioactieve bronnen op school
bewaren, en het is allemaal erg duur.

S@l: Mevrouw Crauwels, kunnen de PCRlabs helpen
om jongeren een realistisch idee te geven van de
mogelijkheden van moleculaire biologie? Kunnen we
hen op SO-niveau al wapenen om standpunten in
te nemen in het GGO-debat?

Marion Crauwels: De leerlingen krijgen wel een
zeer realistisch idee van waar moleculaire biologie
voor staat. De hoeveelheden, het onzichtbare …
en de bewijskracht ervan. Met de PCRlabs
krijgen ze een goed beeld van de werking van
PCR en de verschillende bestanddelen nodig
om aan PCR te doen. Ze leren ook dat ingrijpen
in levende wezens kan gebeuren vanaf dat
onzichtbare niveau. Ze helpen om standpunten
in te nemen in het GGO-debat is tot nu toe niet
echt de focus van de PCRlabs, maar de leraren
kunnen daar steunend op de PCRlabs wel in de
eigen lessen aan werken. We zijn overigens van
plan om de focus van de verschillende PCRlabs
in de toekomst uit te breiden. 

S@l: Mevrouw Ceulemans, denkt u zelf dat zonne-
energie, en organische zonnecellen in het bijzonder,
een oplossing zijn voor het globale energieprobleem?

Griet Ceulemans: Als je het globale energie -
probleem wil oplossen, moet je naar alle
aspecten kijken. Het is zeker zo dat zonne-
energie een duurzame energiebron is. Of we
echter echt op een ecologisch verantwoorde
manier deze bron kunnen inschakelen, is een
andere vraag. Hoe lang gaan de klassieke
siliciumgebaseerde zonnecellen mee?
Hoe vervuilend is hun productieproces in
verhouding tot hun levensduur? En hoe zal
deze verhouding liggen voor de organische
zonnecellen? Dat weet ik niet. Er zijn al ideeën
om op grote schaal zonne-energie tijdelijk op
te slaan, bijvoorbeeld via waterstofcellen.
Kunnen we iets dergelijks ook realiseren om
kleinere batterijen in toestellen als iPhones te
vervangen? Geef de chemici nog wat tijd om
dat verder uit te zoeken.

S@l: Bedankt voor jullie visie. t
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WETENSCHAP EN INNOVATIE

Magneten onder de loupe

S@l: U bent fysicus, en u bent aan een doctoraat begonnen in
fundamenteel onderzoek?

Dat klopt. Ik heb een eindwerk gemaakt bij professor Victor
Moshchalkov en hij was ook promotor van mijn doctoraat,
met professor Staf Borghs van imec als copromotor.
Dat doctoraat kaderde in het onderzoek naar super geleiding,
via het bestuderen van supergeleidende
microstructuren. Ik was bezig met
magnetische beeldvorming op micro -
meter- en submicrometerschaal.

S@l: U keek naar magnetische velden?
Hoe doe je dat?

Een Hallprobe is een magneetveld sensor,
gemaakt in een halfgeleidermateriaal.
Daarmee meet je de sterkte van het
magneetveld. Als je zo’n probe gebruikt
in combinatie met een scanning Hallprobe
microscoop, dan meet je de ruimtelijke
verdeling van het magneetveld, dus je maakt
‘magneetveld beelden’. Daarmee kan je
fenomenen als magnetische vortices zien in
supergeleidende structuren. Als je in een homogene
supergeleidende film vortices laat ontstaan, dan zetten die zich
in een hexagonaal patroon omdat ze elkaar afstoten en dus
de afstand maximaliseren. In hele kleine supergeleiders speelt
het effect van de randen van het materiaal: ook daar zullen de
vortices uit de buurt proberen te blijven. In een klein vierkant
stukje supergeleider waarin je één vortex induceert, zal die
vortex netjes in het midden gaan zitten. Twee vortices gaan
in diagonaal zitten. Wanneer je drie vortices induceert,
dan voorspelt een theoretisch model dat er bijkomend een
vortex-antivortexpaar kan ontstaan, zodat de vier vortices
in de hoeken gaan zitten en de antivortex in het midden. 
Netto zijn er dan nog altijd drie vortices. Met zo’n Hallprobe
kan je dat soort theoretisch voorspelde fenomenen
dus experimenteel opsporen.

Om die sensoren te maken heb ik bij imec
gewerkt, in de cleanroom. Bij aanvang
ging dat om een hele kleine chip,
met een sensor in submicrometer -
formaat. Maar ik had al snel het idee
om een magneetveldcamera te maken
waarmee je macroscopische magneten
kan gaan inspecteren. Fundamenteel
onderzoek naar supergeleiding is
natuurlijk interessant, maar ik vond het

leuker om iets te maken dat direct uitzicht gaf op toepassingen:
een camera die je gebruikt om naar iets te kijken.

S@l: Wat is er nodig om van Hallsensoren een camera te maken? 

Een magnetische camera maak je door een aantal van
die sensoren aan elkaar te schakelen op een chip.

Camera’s gebaseerd op een matrix van
sensoren bestonden wel, maar niet met

Hallsensoren. Een bruikbare camera
moet uit een groot aantal sensoren
bestaan, in een matrix gerangschikt,
die allemaal afzonderlijk uit te lezen
zijn zonder dat ze elkaar beïnvloeden. 

Ik heb tijdens mijn doctoraat
enkele prototypes gemaakt van zo’n
magnetische camera. Voor de eerste
pogingen gebruikte ik gallium -
arsenide als halfgeleidend materiaal.

Dat heeft erg goede eigenschappen
maar wordt te weinig courant gebruikt

om er handig mee te werken. Ik ben vrij snel
overgeschakeld naar CMOS, een technologie die goed

geoptimaliseerd is, met designregels die er voor zorgen dat wat
je maakt voorspelbare eigenschappen heeft. Ik wilde immers
de sensoren dicht bij elkaar monteren en alle randelektronica
integreren. Ik heb daarvoor hulp gekregen van de zeer
competente designafdeling van imec. 

S@l: En uiteindelijk is dat een deel van uw doctoraat geworden?

Aan het einde van mijn doctoraat, in 2007, had ik een “proof
of concept”: een werkende 2x4 “camera”. Ik heb een postdoc
aangevraagd en gekregen bij het IWT, met de bedoeling om
een spin-off op te richten. De bedoeling was om een bruikbaar
prototype te maken van de camera, en ook het business aspect
uit te werken. Ik heb ondertussen ook een postgraduaat
bedrijfskunde gevolgd. 

Science@leuven sprak met Koen Vervaeke, uitvinder van
de MagCam en oprichter van het gelijknamige bedrijf.
Zijn magneetveldcamera blijkt niet alleen een heel leuk
apparaatje waarmee je ogenblikkelijk de eigenschappen
van een magneet kan zien, het is ook een onmisbare tool
voor iedereen die met high-end magneten werkt. 

DOOR SISKA WAELKENS



Tijdens die postdoc heb ik dus een full prototype gemaakt van de magnetische
camera, met 128x128 sensoren, in CMOS-technologie en in een praktische
behuizing en met een plug-and-play-verbinding. Daarnaast werd ook
de software ontwikkeld om de gemeten data om te zetten naar afleesbare
gegevens over het gemeten magnetische veld. Tegelijk heb ik onderzocht
waar de markt zat voor dit soort camera. Wat de MagCam doet, is een
nauwkeurige en onmiddellijke inspectie van permanente magneten.
Eén enkele meting, die slechts een seconde duurt, geeft kwantitatieve
meetwaarden voor tal van magneeteigenschappen, zoals de verdeling
van het magneetveld, lokale defecten in de magneet, asymmetrieën tussen
noord- en zuidpolen, afmetingen van multipoolsegmenten, afwijking in de
richting en grootte van de magnetisatievector en zo meer. Dat is dus nuttig voor
iedereen die met high-end magneten werkt, voor welke toepassing dan ook. 

S@l: U hebt een patent op uw uitvinding?

Ik ben aan mijn doctoraat begonnen in september 2003, en het patent
op het concept van de magnetische camera heb ik aangevraagd in 2005.
Het heeft ontzettend lang geduurd eer het patent was goedgekeurd.
In Amerika is het erkend in 2011, in Europa pas einde 2012. Nu, ik heb niet
op het octrooi gewacht om het bedrijf op te starten. Je moet de waarde
van een octrooi in het geval van zo’n specifiek nicheproduct een beetje
relativeren. Het is geen volumeproduct en daarom ook niet zo interessant
om na te maken, het is best complex en wie er eentje wil hebben kan er
net zo goed een kopen. Het octrooi betekent dan weer wel dat de waarde
van het bedrijf stijgt, stel dat we het ooit zouden willen verkopen. 

In de aanloop naar de oprichting van MagCam moest er onderhandeld
worden met de technologietransferdiensten van de KU Leuven en van imec
om een licentie voor het octrooi te krijgen. Wanneer je iets uitvindt terwijl je
in dienst bent van een kennisinstelling, dan wordt je uitvinding immers
eigendom van die instelling, ook al heb jij ze gerealiseerd en heb je dat
gedaan met steun van de overheid. Als je er dan mee naar de markt wil,
dan stelt de kennisinstelling strenge voorwaarden, zodat veel mensen hun
idee niet verder realiseren. En dat is zonde want er is enorm veel vermarktbare
technologie die op die manier in de kennisinstellingen blijft hangen.

S@l: Maar u bent wel doorgegaan?

Ik heb onschatbare steun gekregen van SO Kwadraat. Dat is een organisatie
die zich specifiek toelegt op het ondersteunen van startende technologie -
bedrijven. Ik prijs mij gelukkig dat die mensen in Leuven actief zijn, want uit
een Europawijde studie blijkt, dat zij de meest efficiënte katalysator voor
spin-offcreatie zijn van heel de Europese Unie. Zij helpen je bij het opstellen
van een businessplan, bekijken op basis daarvan of je idee realistisch is,
onderhandelen mee met de kennisinstellingen. Zij hebben, met verbazend
weinig middelen, meer dan 60 technologiebedrijven op de rails gezet. 

S@l: U hebt een postgraduaat bedrijfskunde gevolgd en veel inspanningen
gedaan om in termen van markten en meerwaarde voor klanten te leren denken.
Wetende wat u nu weet, zou u dan voor een andere opleiding gekozen hebben?

Ik zou waarschijnlijk toch fysica gestudeerd hebben. 

Ik had op het moment van mijn studiekeuze geen
plannen om ondernemer te worden, ik wilde
gewoon weten hoe de wereld in elkaar zit.
Het fundamentele karakter van een studie
natuurkunde is erg waardevol. Ik heb overwogen
om ingenieursstudies te beginnen, maar ik denk
dat MagCam er nooit was gekomen als ik dat
had gedaan. Bij imec heb ik met veel plezier
samengewerkt met heel erg competente
ingenieurs. Maar ik had een andere manier van
denken, zonder preconditionering. Ik zocht een
oplossing voor een probleem, en ik zocht dat niet
in een arsenaal van oplossingen en patronen die
ik kende. De cleanroom van imec was voor mij
een speeltuin. Ingenieurs zien daar onderdelen,
interacties, tresholdspanningen… Als fysicus zie
ik elektronenstromen waar misschien heel nieuwe
dingen mee mogelijk zijn. 

S@l: Wie zijn uw klanten, wie heeft er een MagCam
nodig?

Iedereen die met high-end permanente magneten
werkt. Permanente magneten vind je onder
andere in elektromotoren, daarbij is de rotor een
permanente magneet die eigenlijk uit meerdere
magneten bestaat gemonteerd rondom een
cilinder. De magnetisatie van zo’n element
moet zo homogeen mogelijk zijn, om de motor
optimaal te laten werken. u
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Een tweede productgroep waarbij magneten voorkomen, vaak veel kleinere
dan in motoren, zijn sensoren. Je vindt die bijvoorbeeld in toepassingen in
de automotive sector, of in medische toepassingen. 

Omdat de MagCam een ogenblikkelijke meting geeft van de eigenschappen
van het magneetveld, is het mogelijk om een volledige kwaliteitscontrole te
doen op elke gebruikte magneet. Voor mijn klanten betekent dat een snellere
ontwikkeling wanneer ze de camera gebruiken voor R&D. Wanneer ze
de camera inschakelen in de productie, dan krijgen ze snellere productie
en betere kwaliteit, omdat elke magneet kan worden getest voor ze gebruikt
wordt. Ze kunnen het systeem ook gebruiken als ingangscontrole van
magneten die ze aankopen, of om leveranciers met elkaar te vergelijken
op basis van kwaliteit. 

Mijn belangrijkste gebied voor prospectie is Duitsland, dat is voor dit soort
producten een erg interessante markt. Ook vanuit Amerika is er belangstelling,
daar zijn ondertussen een tiental camera’s geleverd. Dat gaat vaak via een
huurkoopformule, waarbij ik de klant een toestel opstuur in huur, waarna hij
kan beslissen om het aan te kopen. Onze klantenkring omvat ondertussen
wereldleiders in de domeinen van sensoren, elektromotoren, consumer
electronics, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Omwille van
vertrouwelijkheidsovereenkomsten mag ik echter geen namen noemen.

S@l: In Duitsland is de MagCam verkozen tot product van het jaar in de categorie
sensoren, door het tijdschrift Elektronik. Hoe belangrijk is dat?

Dat is natuurlijk een hele erkenning. Elektronik is een tijdschrift voor elektronica -
professionals. De redactie had 11 producten genomineerd, waarna de lezers
mochten stemmen, en ze hebben massaal op MagCam gestemd. Het is
toch een belangrijk kwaliteitslabel, zo’n prijs. Duitse technologie staat hoog
aangeschreven, een award in Duitsland zal wereldwijd erkend worden. 

Wij weten heel goed waar we naartoe wilen:
MagCam moet de standaard worden voor
de inspectie van high-end magneten. Op dit
ogenblik is er nog geen concurrentie, maar als
die er komt, dan zal die een plaats naast ons
moeten verdienen.

S@l: Ziet u zichzelf de CEO worden van
een groeiend bedrijf?

Maar dat ben ik al. MagCam is gestart als
een BVBA en is na een kapitaalsverhoging
omgevormd tot NV. Ik zit de Raad van Bestuur
voor, één van de medebestuurders is de
investeerder, die zelf een erg bedreven ondernemer
is. Ook de derde bestuurder is een ingenieur met
veel ondernemingservaring. En de onderneming
groeit wel degelijk: we hebben intussen een
eerste werknemer aangeworven, een software-
ingenieur die kan instaan voor de verdere
ontwikkeling van onze meet- en analysesoftware.

S@l: Bedankt voor dit interview. t
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 februari 2013 tot 30 april 2013

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n FYSICA 15 februari 2013 Jichuan XIONG Broadband photorefractive interferometer system C. Glorieux
for full field imaging of periodic and transient
displacement fields

n FYSICA 1 maart 2013 Eveline VERLEYSEN Chemical analysis of thin films in electronic devices W. Vandervorst / 
by analytical transmission electron microscopy D. Schryvers
methodologies

n WISKUNDE 1 maart 2013 Sara MACCAFERRI Modeling an Efficient Safety-net Tool for Banks W. Schoutens / 
M. Hubert

n WISKUNDE 1 maart 2013 Francesca DI GIROLAMO Innovation in financial instruments: A challenge W. Schoutens /
for the financial sector M. Hubert

n FYSICA 1 maart 2013 Thoan NGUYEN HOANG Charge traps at interfaces of high-mobility A. Stesmans / 
semiconductor channels with oxide insulators V. Afanasiev

n BIOLOGIE 8 maart 2013 Tobias CEULEMANS Biodiversity in European grasslands O. Honnay /
under nutrient enrichment R. Merckx

n WISKUNDE 13 maart 2013 Dieter DEGRIJSE Cohomology of split extensions and classifying N. Petrosyan / 
spaces for families of subgroups P. Igodt

n CHEMIE 14 maart 2013 Hailiang ZHAO Theoretical Study of the Electronic Structure K. Pierloot
and Binding between Transition Metals and
Non-innocent Ligands

n GEOGRAFIE 21 maart 2013 Kassa Teka BELAY Detection and Analysis of Land Use and Land A. Van Rompaey / 
Cover Changes in Tigray, Northern Ethiopia J. Poesen

n GEOGRAFIE 26 maart 2013 Willem MAETENS Effectiveness of land use and soil conservation J. Poesen
techniques in reducing runoff and soil loss in Europe
and the Mediterranean

n CHEMIE 26 maart 2013 Tatyana BALANDINA Revealing structural aspects of molecular S. De Feyter
self-assembly on gold: the liquid-solid interface

n BIOLOGIE 19 april 2013 Francis STROBBE Ecological evolutionary study of habitat shifts R. Stoks /
in Enallagma damselflies M. A. McPeek /

M. De Block

n FYSICA 19 april 2013 Andreas SCHULZE Two- and three-dimensional dopant and W. Vandervorst
conductivity profiling in confined volumes

n WISKUNDE 30 april 2013 Bart BORIES Zeta functions, Bernstein-Sato polynomials, W. Veys
and the Monodromy Conjecture
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Gezocht: experimenteerdozen voor natuur- en scheikunde. Ouderdom? Uit de jaren
1930, 1940, 1950 of 1960. Ze dienden als educatief speelgoed thuis of in de klas.
Ze bevatten onder meer wetenschappelijk gerei – zoals een zakmicroscoop – net als
(ontbrandbare) producten. Honderden proeven werden er mee verricht. Ze moeten
dus zeker zijn opgevallen! Mààr: deze dozen zijn niet zonder gevaar! De Duitse
Kosmos-bouwdozen kwamen we alvast op het spoor. Werden ze ook op grote schaal
in ons land verspreid? Wie nam ze in huis? Bestonden er dozen van Belgische makelij?
Hebt u dergelijke verdachte doos onlangs nog opgemerkt op zolder of onderin
grootvaders speelgoedkist, gelieve dan onderstaand e-mailadres te contacteren.
Alle tips zijn welkom!

sofie.onghena@arts.kuleuven.be

Opsporing verzocht
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Science@Leuven in Afrika
Dat Leuvense wetenschappers zowat de hele wereld tot hun studie domein rekenen is welbekend.
Maar minder bekend is het feit dat ook studenten buitenlandse stages doen in het kader van hun
master (e.a.) proeven. Concreet blijken zowel biologen als geomorfologen (in spe) al een hele tijd
zeer bedrijvig te zijn in Ethiopië. Daarom beslisten we dat de jaarlijkse alumnireis dit jaar eens
Afrikawaarts mocht gaan. De planning en organisatie lag in de handen van de biologen
Steven Dessein en Maarten Vanhove, stevig geruggesteund door geograaf Jean Poesen.
Dirk Vanderhallen leende opnieuw zijn ervaring voor de praktische kant van de zaak.
De 33 deelnemers konden genieten van een zeer boeiende en afwisselende kennismaking
met een weinig bekend deel van zwart Afrika.

Hoewel Ethiopië maar een beetje verder ligt dan bv. Egypte of Tenerife, ligt het toeristisch buiten
ons gezichtsveld. Ooit was dat anders: Abessynië of Sheba waren bijbelse en historische toppers.
Ons bezoek was een ware ontdekking van vergeten cultuurhistorische schatten. Maar ook fauna
en flora kunnen westerlingen zeker bekoren. Plaats dat alles in een weergaloos landschap:
het werd een (op 4.000 m hoogte soms adembenemende) cultuurschok. Voor onze veiligheid
werd ijverig gezorgd, zoals duidelijk blijkt uit de foto.

En om het plaatje rond te maken werden we op de Belgische ambassade gastvrij ontvangen door
Hughues Chantry en zijn medewerkers die de rol van België in Ethiopië en de OAE toelichtte.
Helaas viel de deadline van dit nummer samen met onze thuiskomst: een uitgebreid verslag volgt
dus in de volgende science@leuven. t



Najaarsactiviteit 2013 
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is momenteel het voorwerp
van een grondige vernieuwing. Jan Moeyersons, die als geomorfoloog
verbonden is aan het Museum, zal overstappen naar een periode van
'welverdiende rust'. Twee redenen om dit wereldwijd erkend
onderzoekscentrum eens van dichterbij te gaan bekijken.

Het KMMA is immers een van de boeiendste en mooiste Afrika-instituten
ter wereld. Het is ondergebracht in een schitterend geklasseerd monument
en omgeven door een uitgestrekt park. Als beheerder van een unieke
collectie kan het museum een groot publiek bereiken en sensibiliseren.
Maar het KMMA is ook een onderzoeksinstituut dat wetenschappelijke
projecten leidt. Zo’n 85 wetenschappers en 150 studenten en stagiaires
observeren een continent en een gemeenschap die voortdurend in
beweging zijn. Zij zorgen jaarlijks voor meer dan 300 wetenschappelijke
publicaties. Daarom plannen we dit najaar een bezoek. Het welgevulde
programma biedt een blik achter de schermen van het Museum en
geeft een idee van het onderzoek dat er gebeurt.

zaterdag 5 oktober 2013
13.30 u. aan de hoofdingang (Leuvensesteenweg 13,
3080 Tervuren)
gratis, maar om organisatorische redenen is vooraf
inschrijven noodzakelijk
mail naar: ivo.siebens@telenet.be

Programma

• Inleiding door directeur Guido Gryseels. 
• Bezoek aan de kartotheek van het museum, o.l.v. dr. François Kervyn

en dr. Johan Lavreau.
• Bezoek aan het Laboratorium van Houtbiologie en het xylarium

‘Tervuren Wood’, o.l.v. dr. Hans Beeckman en/of leden van zijn team.
• Presentatie van het geomorfologisch onderzoek aan het Museum,

door dr. Jan Moeyersons en dr. Olivier Dewitte

Het einde is voorzien omstreeks 18 uur.

Aanvullend en voorafgaand kun je al surfen op de volgende sites:

• De Central African Disaster database:
www.africamuseum.be/collections/browsecollections/naturalsciences/
earth/hazard

• De internationaal bekende beeldverzameling African Geographic Pictures:
www.africamuseum.be/collections/browsecollections/naturalsciences/
earth/geopic t

Leuvense geografen Merkator 50 jaar!

Een studentenkring wordt een halve eeuw, dan
mag het al eens iets meer zijn. Een hele week
van festiviteiten werd op poten gezet, met alles
erop en eraan. Hoewel niemand na zo’n drukke
week nog pap kon zeggen, kunnen we nu toch
terugblikken op een zeer geslaagde week.
Hier volgt het relaas van deze lustrumweek.

Het is een studententraditie die waarschijnlijk
nog ouder is dan de kring zelf: de cantus.
Ter ere van die traditie, en natuurlijk ook omdat
een feestweek geen feestweek zou zijn zonder
cantus, hieven wij de glazen en zongen wij de
aloude studentenliederen in een overvolle zaal
Waaiberg. Zo’n 130 man kan terugkijken op
een zeer geslaagde avond.

In een week waar de rijke geschiedenis van
de kring gevierd wordt zou het een hoofdzonde
zijn om geen alumni uit te nodigen. Voor hen werd
het beste van twee werelden gecombineerd:
de geografie en de fijne smaak van goede wijn.
Drie experten, sommeliers zo u wil, lieten een
enthousiaste schare aan alumni en studenten
onderzoeken of er ook bodemkenmerken in de
wijn te smaken vallen, hoe verschillende teelten
voor een totaal ander aroma kunnen zorgen,
of de biologische teelt meer is dan gewoon
een label, maar ook instaat voor een specifiek
smakenpallet. Wij verzorgden de organisatie en
leerden onszelf een spoedcursus wijn serveren,
de alumnivereniging kwam met geld over de
brug voor de zaal. Het werd een unieke avond,
waar alumni en studenten elkaar gevonden
hebben. u

23

Eline en Niels, presides Merkator 2012-13



Ook voor studenten hoeft het niet steeds feest
te zijn tot een kot in de nacht. Ook studenten
willen wel eens hun geest verruimen.
Daarom boksten de cultuurliefhebbers een
gegidste tocht doorheen Leuven, de stad waar
onze vijftigjarige geschiedenis zich in afspeelde,
in elkaar. Een gids met een kennis van jewelste
nam ons mee doorheen de geschiedenis van
graven en hertogen, maar er was wel één rode
draad: elk verhaal had ergens iets met bier
te maken. De tocht werd dan ook afgesloten
met alweer een proeverijtje, met drie biertjes.

Gefeest werd er wel, op donderdagavond.
De Albatros werd afgehuurd voor een rasechte
TD. Om de boel toch een beetje origineel aan te
pakken werden daar lustRuM-cola’s geschonken,
en kon je er een LustDurum bestellen.

De afsluiter werd gegeven op vrijdag. Zoals al
gezegd, het mag al eens wat meer zijn in zo’n
week. Een receptie voor alle studenten, alumni,
assistenten en professoren werd minutieus
voorbereid. Tussen de cava en de hapjes door
werden de 110 gasten afgeleid door speechen
van vroeger en nu. Aan het woord waren
de eerste preses van Merkator, Jos Lismont,
maar ook de programmadirecteur van nu,
prof. Gert Verstraeten, en de presides van nu:
Eline Maurer en Niels Debonne. Een verassings -
videoboodschap kregen we van niemand
minder dan oud-preses Jill Peeters. Het werd
een avond van vrolijk wederzien tussen
studenten van alle generaties. 

Wij hopen alvast om binnen vijftig jaar ook
uitgenodigd te worden op het honderdjarige
bestaan. t
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60 jaar
dubbele helix
Op 19 maart vond de eerste lezing plaats van
een reeks met als titel “60 jaar dubbele helix”.
Luc Van Meervelt vertelde het verhaal van alle
puzzelstukjes die door Jim Watson en Francis

Crick werden gebruikt om tot de ontdekking van
de dubbele helixstructuur te komen. 

Op 25 april 1953 verschenen in het tijdschrift Nature drie opeenvolgende
artikels met als onderwerp de moleculaire structuur van desoxyribo -
nucleïne zuren. Het eerste was het legendarisch geworden “A Structure
for Deoxyribose Nucleic Acid” van Watson en Crick. Maar het werk van
Maurice Wilkins en Rosalind Franklin heeft op een onmiskenbare manier
bijgedragen tot de ontrafeling van de dubbele helix. Wilkins ontving
in 1962 terecht samen met Watson en Crick
de Nobelprijs voor deze ontdekking,
en Franklin had zonder meer ook in
dat rijtje moeten staan. Helaas was ze
in 1958, pas 37 jaar oud, overleden. 

In zijn historische terugblik schetste
Luc Van Meervelt hoe de ontrafeling
van de structuur van DNA in een veel
langer verhaal past, en hoe later
de driedimensionale structuur nog
gedetailleerder bepaald kon worden.
Een verhaal over wetenschap,
maar ook een verhaal over
gepassioneerde mensen.                 t Luc Van Meervelt

DOOR SISKA WAELKENS



Op 25 april 1953, 60 jaar geleden, verschenen
in Nature drie artikels over de structuur van DNA,

het bekendste is wellicht dat van Watson en Crick.
In die 60 jaar zijn er dingen mogelijk geworden met

DNA waarvan zelfs de visionaire Watson en Crick
destijds niet hadden durven dromen. De Faculteit
Wetenschappen organiseert bij deze gelegenheid

een reeks lezingen over de verrassende kanten en
implicaties van hedendaags DNA-onderzoek.

We vroegen ook aan enkele onderzoekers wat
de “DNA-revolutie” in hun domein betekent.

Filip Rolland, Afdeling Moleculaire Fysiologie van Planten en Micro-organismen

Wij gebruiken in ons moleculair biologisch onderzoek het plantje Arabidopsis
thaliana als modelsysteem. Het volledige genoom van Arabidopsis of
zandraket is al in 2000 volledig ontrafeld en in het laatste decennium zijn er
dan ook een schat aan mutanten en genetische hulpmiddelen beschikbaar
gekomen die een snelle en gedetailleerde studie mogelijk maken van de
mechanismen die planten hebben ontwikkeld om als sedentaire organismen
om te gaan met een steeds veranderende omgeving. Nieuwe kennis kunnen
we dan efficiënt “vertalen” naar andere, economisch belangrijke gewassen.

Johan Robben, Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie,
programmadirecteur van de POC biochemie en biotechnologie

DNA-technologie stond al meer dan 20 jaar geleden centraal in mijn
onderzoeksdomein, en de technologie-ontwikkelingen lijken maar niet te
stoppen. Begin jaren 1990 zochten we nog naar een alternatieve methode
om sequenties te bepalen zonder gebruik van die vervelende radioactiviteit,
hadden we een Europees consortium van vele tientallen laboratoria nodig
om het genoom van bakkersgist en zandraket ontrafeld te krijgen, en kostte
het mij een jaar om met peperdure oligonucleotiden een klein synthetisch
gen in elkaar te knutselen. Vandaag sturen we met de pakjesdienst een stuk
te analyseren DNA op naar een firma en kunnen we twee dagen later de
sequentie downloaden van hun website. Voor volledige genoomanalyse
krijg je korting als je er meerdere tegelijk laat analyseren, en in plaats van
een gen te klonen bestel je gewoon een synthetische versie via internet.
Al de uitgespaarde tijd kunnen we nu wel benutten om de inhoud van
het DNA en zijn genproducten beter te bestuderen. Of, zoals ons
iGEM-studententeam doet, om zelf een code samen te stellen voor
een 'synthetische' bacterie met nieuwe eigenschappen!

Koen Geuten, Afdeling Moleculaire Fysiologie van
Planten en Micro-organismen

Fylogenetische analyse op basis van de DNA-
sequenties van een groot aantal verwante en
minder verwante plantensoorten, in combinatie met
synthetische DNA-constructen van vermoedelijke
voorouderlijke sequenties, stelt ons in staat om
letterlijk te reconstrueren hoe de functie van de
gecodeerde eiwitten is geëvolueerd. We gebruiken
deze methode om vragen te beantwoorden over
de oorsprong van de bloem en de functionele
impact van een oeroude genoomduplicatie
zo’n 120 miljoen jaar geleden.

Maarten Larmuseau, FWO-postdoctoraal onderzoeker
bij Biomedische Forensische Geneeskunde en bij
het Laboratorium van Biodiversiteit en Evolutionaire
Genomica

Genealogie en het aansluitende archiefwerk
vormen een populair tijdverdrijf in onze contreien.
Dankzij de ontdekking van DNA is het mogelijk
geworden om naast archiefdocumenten ook
genetische informatie te gebruiken in genealogisch
onderzoek. Met “genetische genealogie” kunnen
stambomen met elkaar verbonden worden en kan
een juridische stamboom worden vergeleken met
de reële biologische afkomst. Deze toepassingen
zijn niet enkel interessant voor amateur genealogen
maar bieden ook tal van interessante mogelijkheden
aan wetenschappers om populatiegenetische
patronen te detecteren en veranderingen in
de tijd van de populatiestructuur vast te stellen,
naast het in kaart brengen van historische
migraties. Op die manier kunnen wij antwoorden
vinden op vragen vanuit historisch en
archeologisch onderzoek.

Ronny Decorte, Labohoofd Activiteitencentrum
Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie,
UZ Leuven

DNA heeft een ware revolutie betekend voor
justitie en politie. Het feit dat DNA uniek is voor
elke persoon (met uitzondering van identieke
tweelingen), net zoals vingerafdrukken, is een
grote vooruitgang geweest in het vinden van
objectieve bewijzen dat bepaalde personen
betrokken kunnen zijn bij een misdrijf. u

25

60 jaar dubbele helix

Bedenkingen rond DNA



Best Use of Move Student
Structure Prize 2012
voor Koen Torremans
Doctoraatsstudent Koen Torremans (Departement Aard- en
Omgevingswetenschappen) is bekroond met de Best Use of Move
Student Structure Prize 2012 van Midland Valley, een bedrijf dat zich
toelegt op het ontwikkelen van software voor structureel-geologische
toepassingen. Hij won deze prijs voor zijn werk over ‘3D characterisation
of fluid inclusion planes by optical sectioning and image processing
methods’. Vloeistoffen en gassen kunnen soms gevangen worden
als vloeibare insluitsels in kristallen tijdens hun groei. Deze vloeibare
insluitsels bevatten dan de oorspronkelijke fluida en kunnen ons veel
leren over de vormings- of vervormingscondities van de kristallen
waarin ze voorkomen, zoals de originele temperatuur en saliniteit.
Vaak vormen de individuele insluitsels echte 3D vlakken, zoals
bijvoorbeeld bij de heling van fracturatie in kristallen. Door het nemen
en verwerken van digitale microfoto’s op verschillende focusniveau’s
slaagde Koen erin om een 3D beeld van de deze vloeibare insluitsels
te vormen en de richting van deze vlakken te analyseren, met behulp
van de software MOVE van Midland Valley. De methodologie heeft
verschillende toepassingen in de structurele geologie. t

Omdat het DNA identiek is in elke cel van ons
lichaam, kan een persoon als donor worden
geïdentificeerd onafhankelijk van welk biologisch
spoor hij of zij heeft achtergelaten. Zo heeft DNA
een status gekregen als ‘ultiem bewijs’, al moeten
DNA-resultaten altijd geplaatst worden in
de context van een strafzaak.
DNA betekent extreem veel voor de nabestaanden
van slachtoffers van de burgeroorlog in het
voormalige Joegoslavië. De massagraven die
sindsdien zijn gevonden, worden systematisch
onderzocht op zoek naar bewijsmateriaal tegen
de daders, maar ook worden de aangetroffen
skeletten geïdentificeerd op basis van DNA-
analyses. Daardoor krijgen nabestaanden de
zekerheid dat hun familielid gevonden is en
kunnen ze met een begrafenis afscheid nemen. 
Zonder het DNA-onderzoek hadden we niet
geweten dat onze voorouders 60.000 jaar
geleden vanuit Afrika de rest van de wereld zijn
gaan koloniseren. Op hun tocht ontmoetten ze
ook de Neanderthalers, waarbij er soms gemengde
families werden gevormd. Elke niet-Afrikaan bezit
in zijn genetisch materiaal tussen 1 en 4% DNA
van de Neanderthaler. t
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Programma

Intussen zijn er al een aantal lezingen van
de reeks 60 jaar dubbele helix achter de rug,
maar in het najaar staan nog drie boeiende
uiteen zettingen op het programma.
Noteer alvast volgende data in uw agenda:

• 17 SEPTEMBER 2013
Filip Rolland

Genetisch gemodificeerde organismen
(GGO's) in een duurzame samenleving

• 15 OKTOBER 2013
Kathleen Marchal

Computerwetenschappen en Moleculaire
Biologie

• 12 NOVEMBER 2013
Joris Vermeersch

Totale genoomanalyse bij de mens

Telkens om 20u in het Auditorium van het
Instituut voor Dierkunde, binnengaan via
Charles Deberiotstraat 40, 3000 Leuven.

Meer info: wet.kuleuven.be/wetenschap-
inbreedbeeld/DNA60

CAMPUSPRAAT

In het kader van een ontwikkelingsproject tussen het
Departement Chemie van de KU Leuven en de universiteit van
Kinshasa (UNIKIN) vertrok Michiel Verswyvel op zondagmorgen
28 april 2013 naar Kinshasa. Hij gaf er een cursus polymeer -
chemie bestaande uit 20 uur theorie en, meer bijzonder,
20 uur praktijk. Dit laatste is geen sinecure gezien de bepekte
middelen ter plaatse. Er resten nog laboratoria uit het verleden
maar er zijn geen materialen meer, laat staan chemicaliën.
Er ging een jaar van nauwkeurige voorbereiding aan vooraf
waarin de experimenten werden geselecteerd en de bestellingen
werden gedaan. Al de goederen voor de volledige inrichting
van een labo, alsook de nodige chemicaliën, werden per schip
(met behulp van de Belgische marine) naar Boma, een haven -
stad vlakbij Kinshasa, getransporteerd. Als bij wonder heeft
de gehele vracht alle douanes en controleposten heelhuids
doorstaan en is alles goed ter plaatse toegekomen. Het was
een gigantisch avontuur. U kan het hele verhaal vanaf de
voorbereiding nalezen op michielnaarkinshasa.blogspot.be.
U vindt er niet alleen verslagen terug van wat Michiel vooral is
bijgebleven, maar ook enkele filmpjes waarin de studenten in
actie te zien zijn en enkele interviews.



Het Wetenschapscafé is een moderne
debatvorm waarbij wetenschappers en

het brede publiek in een informeel
kader samen nadenken en

discussiëren over de interactie tussen
wetenschap, technologie en

samenleving. Ook mensen zonder
specifieke voorkennis voelen zich vrij

en gestimuleerd om hun mening
te geven en te toetsen aan die

van onderlegde experten. 

Op maandag 13 mei vond in het Radiohuis in Leuven een
wetenschaps café plaats, een gezamenlijke organisatie van de
Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven en de KHLeuven,
met als onderwerp “Vrijdag Visdag. Hoe lang nog?”.
Marleen Finoulst modereerde, experten Jan Tytgat (toxicoloog),
Erika Vanhauwaert (diëtiste) en Filip Volckaert (mariene bioloog)
mengden zich in het debat. 

Enkele conclusies

• Voor een evenwichtig dieet is het aan te raden om twee keer per
week vis te eten, waarvan één keer vette vis zoals zalm of haring.
Die zijn rijk aan omega-3-vetzuren. Die vetzuren zitten ook wel
in plantaardige producten zoals sommige noten, en eigenlijk
ook in de micro-algen die aan de basis van het voedselweb
in de oceanen staan. u
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Vrijdag Visdag.
Hoe lang nog?

Prof. Filip Volckaert aan het woordDOOR SISKA WAELKENS



• Ingeblikte en gerookte vis bevat additieven – goedgekeurd voor de
voeding uiteraard, maar verse vis is te verkiezen. Diepgevroren vis is beter
dan ingeblikte: die wordt op zee diepgevroren aan zeer lage temperaturen
zodat de voedingswaarde maximaal behouden blijft.

• Wij hebben een voorkeur voor roofvissen die aan de top van het
voedselweb staan, en die hebben de neiging om vervuilende stoffen te
accumuleren. Vervuilende stoffen zijn in drie klassen onder te brengen:
stoffen zoals PCB’s en dioxines afkomstig van de verbranding van
fossiele brandstoffen; zware metalen zoals kwik, lood of cadmium;
en pesticiden zoals het onverwoestbare DDT dat nog altijd in de natuur
zit. Nu worden er wel grote inspanningen gedaan om vervuiling terug
te dringen.

• Eén of twee keer per week vis eten is toxicologisch geen probleem.
Meer is misschien geen goed idee, met name niet voor zwangere
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. 

• Kweekvis wordt sneller op gewicht gebracht zodat er in bepaalde
omstandigheden minder accumulatie is van giftige stoffen. Het hangt
echter van veel factoren af, onder andere van de soort. Bij kweek
in kooien op zee speelt ook de kwaliteit van het zeewater een rol,
en de doorstroming op de plaats waar de kooien staan. 

• Om overbevissing tegen te gaan, is er nood aan efficiënte
kweekprogramma’s! 

• Een belangrijke tip: draag mee zorg voor duurzame visserij.
Als u vis gaat kopen, raadpleeg de Viswijzer via www.goedevis.nl

Wanneer komt er nog een wetenschapscafé? En waarover zal dat gaan?

We weten het nog niet… Volg het wetenschapscafé op facebook
www.facebook.com/wetenschapscafe, dan krijgt u zeker alle informatie,
en u kan tegelijk suggesties doen voor thema’s die we kunnen behandelen. t
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Links op de foto diëtiste Erika Vanhauwaert en rechts in beeld toxicoloog Jan Tytgat

Moderator Marleen Finoulst



De infodag voor
toekomstige studenten
Een verslag door enkele aanwezige studenten 

Op zaterdag 16 maart 2013 was de Campus -
bibliotheek Arenberg naar jaarlijkse gewoonte
omgetoverd tot een infomarkt voor leerlingen
uit het zesde jaar secundair onderwijs. 

“Aha, nog iemand voor wiskunde! Volg mij maar! Ik heb ze nog maar net gebracht
naar de infostand of de volgende begeleider brengt nog een paar nieuwe gezichten.
Ook onderweg terug naar de inkom blijven de wiskundigen maar toestromen.
Daar eenmaal aangekomen blijkt er geen begeleider van wiskunde meer over
te zijn en staan de volgende geïnteresseerden al klaar om naar de infostand
gebracht te worden. Amai, wat zijn we in trek dit jaar! Volg mij!”
(Marijke Verhesschen) 

Aan de deur van de bibliotheek stond een grote groep enthousiaste
studenten de nieuwe studenten in spe op te wachten in de alom gekende
groene t-shirts van de faculteit. 

“De groep studenten met groene t-shirts aan de deur deed hen misschien
eerst wat schrikken, maar na dat eerste schrikmoment konden ze al snel het
enthousiasme van onze studenten ontdekken. Vooral aan het standje van geologie
was dat goed te merken. Ondanks dat het zo’n kleine richting is, kregen ze met
gemak genoeg volk op de been om de potentiële eerstejaartjes te overtuigen.
Vertellen over wat zij studeren, hoe boeiend dat is, hoe ze de wereld bekijken,
dat doen ze graag! Aan het standje was ook genoeg te bewonderen. Fossielen,
mineralen, enthousiaste geologen (in spe) en zelfs hier en daar een grijnzende
professor.” (Katherine Lauriks en Ingrid Wevers) 

Professoren, assistenten, studenten, monitoren,
allen probeerden ze de leerlingen en hun
ouders wegwijs te maken in alle richtingen
die onze faculteit te bieden heeft. Een beetje
gezonde concurrentie tussen de richtingen
was hier en daar ook niet afwezig. 

“Wij als gepassioneerde biologiestudenten hebben
hen dan ook proberen te overtuigen om naar ons
infostandje te komen en een kijkje te nemen naar
onze levendige sprinkhanen, de coupes van een
kuikenembryo of de stevia die zowel
in plantvorm en zoetstof aanwezig was. Leuk was het
dat ons standje naast de biochemisten stond, zo
konden we enkele geïnteresseerden bij hen
afsnoepen en de jonge garde naar het grote licht
leiden: de studie biologie.” (Pieter Van Dijk) u
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Het succes van de infosessies die alle
richtingen organiseerden was overduidelijk.
Velen zaten overvol en de reacties achteraf
waren steeds lovend. Vele aanwezigen bleven
achteraf rondhangen aan de standjes om
de medewerkers van de infodag al hun vragen
te stellen. 

“De infodag bij de geografen was al meteen een
succes, met mensen die een half uur voor het
officiële begin klaar stonden voor een woordje uitleg.
Ook alle infosessies en de rondleiding kenden veel
belangstelling, van zowel binnen- en buitenland.
Zelfs op de allerlaatste infosessie waren er stoelen
tekort, waar het op deze infosessie andere jaren toch
meestal iets minder druk was. Er heerst duidelijk
interesse in de opleiding geografie en nu kunnen we
alleen maar hopen dat deze interesse zich ook
doorzet in een groot aantal nieuwe studenten
volgend jaar.” (Matthias Meynen) 

Dat ook de studenten zelf genoten hebben van de infodag, was over -
duidelijk. Iedereen stond met een glimlach op zijn gezicht op de infodag. 

“Het verschil in (on)zekerheid van de geïnteresseerden over hun toekomstige
studierichting was enorm, gaande van “Ik ben al vrij zeker dat ik volgend jaar
chemie ga studeren” tot “Ik twijfel nog tussen chemie, biochemie, biomedische
wetenschappen en rechten”. Het spervuur van vragen dat aan ons gesteld werd
was dan ook soms heel uitgebreid en het interessegebied van de ouders was
ook duidelijk verschillend dan dat van de (hopelijk) toekomstige wetenschaps -
studenten. De vragen deden soms ook mooie herinneringen, situaties en
anekdotes naar boven komen. Wij vertelden met de glimlach, en wisten
de luisteraars te bekoren.” (Tom De Wit) 

Mensen vertellen graag over hun passies, over hun ervaringen, over de
dingen die ze graag doen. De aanwezige studenten zijn het er allemaal
over eens: het was een geslaagde dag waarin de troeven van alle
richtingen goed zijn uitgespeeld. De potentiële wetenschaps studenten
hebben kunnen genieten van een diversiteit aan studies en gezichten
die hen hopelijk naar de juiste keuze zullen leiden. En de huidige studenten?
Die hebben er van genoten om een deel te zijn van de infodag
Wetenschappen 2013! 

Met dank aan Natascha Desmet t30

De infodag voor toekomstige studenten
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Jean Poesen eredoctor Alexandru Ioan Cuza University of Iasi,
Roemenië

Op 9 mei ontving professor Jean Poesen een eredoctoraat van de
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, de oudste universiteit van
Roemenië. Professor Poesen is verbonden aan de Afdeling Geografie,
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven.
Zijn onderzoek is vooral toegespitst op geomorfologische processen,
bodemerosie en bodem- en waterconservering. Toepassing van zijn
onderzoek leidt tot een duurzamer beheer van bodems.

In de laudatio werden de wetenschappelijke verdiensten van professor
Poesen uitvoerig belicht. “Het palet van zijn wetenschappelijk werk
is zeer consistent en bestaat onder meer uit geomorfologie, bodem -
erosie, sedimentdynamiek, bodemdegradatie enzovoort, de hydrologie
van hellingen, processen van woestijnvorming en problemen
van bodem- en waterbeheer, onder verschillende ecologische
omstandigheden, naast de geografie van ontwikkelingslanden.”

Met de duidelijke cijfers van Thompson Research in de Essential
Science Indicators illustreert de laudatio verder hoe professor Poesen
hoort bij het hoogste één procent van de internationale
wetenschappelijke wereld, met meer dan negenduizend citaties.

De nieuwe eredoctor, van wie ook het sterke engagement voor de Roemeense academische gemeenschap
onderstreept werd, ontving vervolgens de symbolen van zijn eredoctoraat.

Steun het Science@Leuven Fund

Geeft u om kennis?
De Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige masteropleidingen te komen volgen.
Voortaan kunnen beloftevolle wetenschappers via Science@Leuven een beurs aanvragen.

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

• Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.
• Voor giften vanaf 40 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.
• Storten kan op IBAN rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven.

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

Voor alle praktische info:
http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund
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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 academiejaar 2012-2013
n maandag 17 september 2012
n maandag 3 december 2012
n maandag 4 maart 2013
n maandag 3 juni 2013
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Contactgegevens Leuvense kringen

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

• Vereniging van Leuvense
Geografen
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 24 42 - e-mail:
marc.declercq@lessius.eu
http://geo.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@geo.kuleuven.be
http://geo.kuleuven.be/BVLG

• CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven
(Heverlee)
tel.: + 32 16 32 76 39
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.: + 32 16 32 72 15
VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Join our network on LinkedIn (group Science@Leuven)


