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Beste science@leuven-lezer,

Het onderwijslandschap is altijd in beweging, en de Faculteit Wetenschappen
beweegt enthousiast mee. We hebben zelfs de neiging om de dans te leiden,
we hebben een traditie in vernieuwing, zeg maar. Misschien heeft het te maken
met de zoekende en wat rusteloze geest van de wetenschapper: bestaande kennis
wordt doorlopend in vraag gesteld, een onderzoeksresultaat dat niet strookt met
de voorspellingen wordt enthousiast onthaald... Want dan kan het hele model
de prullenmand in, moeten we onze kennis opnieuw onderbouwen en start
de queeste naar een nieuwe en betere theorie. 

Zo kijken we ook naar onderwijs. De onderwijsmethodes en studieprogramma’s
van vroeger hebben hun kwaliteit bewezen, maar dat is geen reden om niet te
zoeken naar verdere verbetering. Zo organiseren we sinds dit academiejaar het
onderwijs in de opleidingen wiskunde en fysica anders met een alternatieve
semesterindeling en evaluatie (OASE). 

We beslissen trouwens niet zelf of onze opleidingen aan de gewenste kwaliteits -
normen voldoen. Elke universitaire studierichting krijgt eens in de acht jaar het
bezoek van een internationaal samengestelde visitatiecommissie die de kwaliteit
van het onderwijs evalueert. De voorbije maanden waren de opleidingen wiskunde,
fysica, sterrenkunde en biologie aan de beurt. Een pluim kregen we alvast voor
wiskunde, de rapporten voor de andere kijken we vol vertrouwen tegemoet! 

Alle bacheloropleidingen van de faculteit beogen een brede wetenschappelijke
opleiding in de discipline van je keuze. Daarnaast kunnen de studenten
interessegebieden buiten hun eigen discipline exploreren in een pakket van
30 studiepunten. Ook dit systeem van minoren is voortdurend in evolutie.
Studenten kunnen er voor kiezen om kennis te vergaren over disciplines die dicht
aanleunen bij de eigen opleiding. Wie een loopbaan als leraar overweegt, kan
kiezen voor de minor onderwijs. Via die weg neem je al tijdens je bachelor- en
masterjaren het gros (drie vierden) van de studiepunten van de lerarenopleiding op. 

De nieuwe minor Business & Innovation is er voor studenten met een speciale
interesse voor de rol van wetenschappers in het bedrijfsleven, of in het nuttig
maken van wetenschappelijke kennis voor de maatschappij. Je krijgt een basis in
economie, gastdocenten uit de industrie introduceren je in het innovatieproces en
je leert in fundamenteel onderzoek opportuniteiten voor toepassingen herkennen. 

Verwondering en nieuwsgierigheid is wat wetenschappers drijft. Ze houden ervan
om nieuwe kennis te genereren, verbanden te zoeken en zo bij te dragen tot
de technologie van de toekomst. Eigenzinnig, gedreven en creatief. 

Peter Lievens
decaan

VOORWOORD



4

IN BEELD WISKUNDE

Stand-up meetkunde

Bart Dioos werkt aan
een doctoraat in de differentiaal -
meetkunde, meer bepaald in
de studie van Kähler- en bijna-
Kählervariëteiten. Hm, wordt dit
een heel droog interview?
Nee hoor. Bart Dioos is ook
de winnaar van de YouReCa
Challenge, een wedstrijd voor
“stand-up scientists”.

S@l: We lezen vaak dat de wiskunde nooit af is,
dat er altijd nieuwe ideeën ontstaan. Maar dat is voor
een buitenstaander toch moeilijk te vatten. Zeker als
het over meetkunde gaat: op de duur heb je toch alle
mogelijke figuren beschreven?

Ik begrijp dat het beeld leeft dat we ondertussen
alles wel begrepen en beschreven hebben,
maar dat is niet zo. We stellen wel degelijk nog
voortdurend nieuwe vragen. Je kan dat moeilijk
zien als je er niet midden in zit, maar er zijn nog
heel veel verbazende dingen en vragen die open
blijven. Neem bijvoorbeeld de conjectuur van
Willmore, die stelt dat een torus – dat is een
meetkundige figuur die er uitziet als een donut
of een fietsband – altijd een buigingsenergie heeft
groter dan 2π². Willmore heeft dat geformuleerd
in 1965, maar het is pas vorig jaar bewezen. 

S@l: Je doctoraat gaat over “variëteiten”. Kan je
uitleggen wat variëteiten zijn in de meetkunde?

Een variëteit is een hogerdimensionale veralge -
mening van gladde krommen en oppervlakken.
De simpelste vorm is een gladde kromme,
een gebogen lijn zonder hoeken. Met een extra
dimensie krijg je een oppervlak met buigingen
maar zonder “vouwen”, en dat kan je dus
veralgemenen naar meer dimensies; het is altijd
iets waar geen scherpe kanten en punten
aan zitten.

Wat wij bestuderen is, hoe ziet een oppervlak er uit als je het in een andere
ruimte brengt? Denk aan een blad papier dat op tafel ligt, en welke vormen
je dat allemaal kan geven als je het in de driedimensionale ruimte brengt.
Pas op: je mag buigen en rollen, maar niet rekken of knippen of vouwen.
In drie dimensies kan je dat dus bijvoorbeeld oprollen tot een cilinder.
Maar je kan er geen torus van maken, dan verkreukelt het. Breng je het
naar een ruimte met vier dimensies, dan kan dat wel. Dan heb je een extra
richting om in te buigen, en dan kan je van een blad papier zonder rekken
of kreuken een torus maken.

S@l: Bij het begin van zo’n doctoraat stel je dus een aantal meetkundige vragen
waar je hopelijk een antwoord op vindt…

Bij een doctoraat in de wiskunde is het moeilijk om een tijdspad uit te
stippelen. Wij kunnen moeilijk zeggen: in april zal ik een stelling formuleren,
in mei ga ik ze bewijzen en in juni zal ik dan de resultaten opschrijven.
In andere wetenschapsdomeinen kan je beter plannen wanneer je welk
experiment gaat doen. Anderzijds hebben wij nooit zorgen over praktische
beslommeringen zoals de beschikbaarheid van een apparaat of reagentia.
Mijn “labo” is een tafel en papier en potlood – en natuurlijk ook wel de
bibliotheek en de computer. De PC is een handig hulpmiddel, zeker als je
in hogere dimensies wil werken. Maar een data-explosie zoals in andere
wetenschappen, daar hebben wij in de wiskunde geen last van. We kunnen
in principe alles met de hand doen, al gaat het soms wat sneller met
de computer.

Ik zit nu in de “productiefase” van mijn doctoraat. Ik zit ruim halverwege,
heb nog veel resultaten te bewijzen, maar de krijtlijnen zijn uitgezet. Ik heb
nog geen idee wat ik na het doctoraat wil gaan doen. Nu ben ik volop met
mijn onderzoek bezig en gaat daar alle aandacht naar. Over een dik jaar of zo
zal ik wel beginnen vragen stellen over de toekomst. Maar nu is de toekomst:
dat doctoraat afwerken.

S@l: Wat is er zo leuk aan meetkunde?

Meetkunde is dankbaar en makkelijk uit te leggen aan collega’s en zelfs aan
leken. Iedereen kan zich voorstellen wat er gebeurt als je een blad papier
gaat buigen of oprollen. In een zesdimensionale ruimte is het wat moeilijker
om de dingen visueel voor te stellen, maar wij ontwikkelen daar zelf op
een manier wel een intuïtie over. Ook al gaat het over behoorlijk abstracte
concepten, voor ons worden dat toch vertrouwde objecten. Ik neem aan
dat dat niet enkel in de meetkunde het geval is, dat collega’s dat in andere
wiskundige disciplines ook zo ervaren.

S@l: Waarom heb je eigenlijk beslist om een doctoraat te maken?

Er zijn vrij veel wiskundigen die een doctoraat maken. Van mijn jaar wel
een tiental, en die zitten allemaal heel verschillende dingen te doen. Er zijn er
ook enkele die een doctoraat maken in de Faculteit Ingenieurswetenschappen,
waar ze hun wiskundige kennis heel nuttig kunnen maken.

DOOR SISKA WAELKENS
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Ik dacht helemaal niet aan een doctoraat toen ik begon met mijn studies.
Dat is eigenlijk echt pas in het laatste jaar gekomen, toen ik bezig was
met mijn masterproef over differentiaal meetkunde. Ik vond dat
zo’n mooie wiskunde, ik had een ervaring van verwondering
over hoe mooi dat in elkaar zit, en ik heb graag de kans
gegrepen om daar nog langer mee bezig te zijn. Het is zo leuk
om te kunnen zien en laten zien waar je mee bezig bent, en dat is
het privilege van de meetkunde.

S@l: Waarom zou een jongere ervoor kiezen om wiskunde te studeren?

Zelf heb ik die keuze gemaakt omdat ik dat graag deed en er
behoorlijk goed in was. Het graag doen is volgens mij belangrijk
ongeacht welke richting je kiest. Als je vier of vijf jaar iets gaat
studeren enkel omdat je denkt dat je er veel geld mee kan verdienen,
of om even goed te doen als je broer of zo, dan kom je voor
onaangename verrassingen te staan. Over beroepsuitwegen
heb je geen goed beeld als je die keuze voor wiskunde maakt,
dat had ik ook niet, maar ik maakte mij echt geen zorgen.
Als wiskundige kan je ergens aan de slag, geen probleem. 

S@l: Veel wiskundigen komen in de bankwereld terecht – dat lijkt een beetje
droog als carrièredoel?

Vorig jaar was er hier in het departement een workshop, met de titel
“Mathematics and Business”. Eén van de sprekers was een vroegere
postdoc van meetkunde, en die heeft uitgelegd wat zijn functie in de bank
precies inhield. Ik heb onthouden dat hij zich net door zijn vorming als
wiskundige nuttig kon maken in die omgeving. Een wiskundige is een
meester in het interpreteren van modellen, weet precies onder welke
voorwaarden een model werkt en waar de grenzen liggen. Als je gaat kijken
wat al die wiskundigen doen in banken, dan is dat zeker ook niet allemaal
dezelfde job: ze zijn bezig met risico-analyse, of met portefeuillebeheer,
of met meer economisch gekleurde dingen als financiële analyses. 

S@l: Heb je nog aan andere studierichtingen gedacht?

Goede vraag, eigenlijk is fysica mijn tweede liefde. Het was moeilijk kiezen
tussen die twee. Maar eigenlijk is daar geen slechte keuze bij… En ik heb
het zo geregeld dat ik een beetje van de twee kon proeven: ik heb een minor
fysica gedaan en ook in mijn masterjaren nog een keuzevak in de fysica
gevolgd. Dat was echt een fantastische combinatie: die mooie, abstracte
wiskunde kunnen toepassen in de fysica.

S@l: Je hebt begin december deelgenomen aan de YouReCa Challenge, en meer
nog: je hebt daar zowel de publieksprijs als de juryprijs gewonnen. Kan je daar
wat uitleg bij geven?

De YouReCa Challenge is een wedstrijd voor wetenschappers uit alle
disciplines, ook biomedische en humane wetenschappen. Je krijgt acht
minuten de tijd om een ingewikkeld wetenschappelijk probleem of
een wetenschappelijke evolutie zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen,
op een podium. Humor en het show-element zijn belangrijke criteria.

S@l: Hoe ben je op het idee gekomen om daar
aan mee te doen, met een abstract onderwerp
als wiskunde?

In 2012 was er al een eerste editie van de
Challenge, ik had dat gezien via de KU Leuven
nieuwssite en ik vond het een leuke wedstrijd
met een goed concept. Toen er vorige zomer
een oproep kwam voor deelnemers aan de
tweede editie, heb ik mij kandidaat gesteld.
Uit “goesting”, zeg maar. Ik kan in mijn discipline
in de wiskunde echt dingen laten zien, daar leent
het onderwerp van mijn onderzoek zich perfect
toe. En ik doe dat graag.

S@l: Was je altijd al een beetje een showman? 

Ik ben zeker geen podiumbeest met veel routine,
hoor. Vijf minuutjes voor ik op moest ging ik
ongeveer dood. Maar eens op het podium
begint dat wel te lopen, en ik ben eerlijk gezegd
niet bang voor een beetje show. De YouReCa
Challenge was een plezierige ervaring. Ik heb
veel steun en hulp gekregen van collega’s en
vrienden. Ik ben dankbaar voor al die hulp
en voor de waardering van jury en publiek. u



S@l: En fier?

Ja, eigenlijk wel, waarom niet? De mensen vonden
het leuk, en ze begrepen het. Die blik van : “Ha!
Ik snap het!” te zien in de ogen van het publiek,
dat geeft enorm veel voldoening.

S@l: Geef je ook graag les?

Ja, les geven is echt fijn. Ik geef in het eerste
semester oefeningen aan studenten wiskunde,
in het tweede semester aan studenten van
de Faculteit Economische en Toegepaste
Economische Wetenschappen. De aanpak
is verschillend, maar er zijn meer gelijkenissen
dan verschillen. 

S@l: Maak je ook van de les een show?

Wel… De studenten kennen mij wel.
Misschien vinden ze mij soms een beetje een
clown, maar dat vind ik geen probleem, als ze
maar begrijpen en onthouden wat ik vertel.
En soms duurt het even voor ze door hebben
dat ze mogen lachen…

Ken je de spiraal van Cornu?
Die ziet er zo uit:

Dat middelste stuk, waar
de richting van de kromme
zachtjes verandert, is bij
uitstek geschikt om spoorrails
zo te bouwen dat een trein

zonder gevaar om te ontsporen
van richting kan veranderen… 

Het is dan ook geen toeval dat Jo Cornu
de nieuwe spoorbaas is. Tja, dat soort dingen
vertel ik dus in de les.

S@l: Ik zal nu zelf ook voor altijd weten wat
de spiraal van Cornu is, het werkt echt…
Bedankt voor dit interview. t

Hallo, Ik ben Lore en studeer wiskunde.
Wiskunde is zeker geen evidente keuze.
De eerste reactie van mensen als je zegt
dat je wiskunde studeert is dan ook vaak,
alleen wiskunde? In mijn geval was het toch
snel beslist dat het wiskunde ging worden.
Er was niet meteen iets anders dat me echt
aansprak en ik zeg al van kinds af aan dat ik
iets met wiskunde wil doen. Ik heb dan ook
niet lang getwijfeld om dit te doen. 

➜ Wat is de leukste les?

Mijn favoriete les, een moeilijke vraag. Ik twijfel tussen twee vakken,
lineaire algebra en bewijzen en redeneren. Lineaire algebra is niet
echt gemakkelijk, je moet zeker zien dat je hier niet mee achterloopt.
Je moet een bepaalde klik maken, maar eens je deze klik gemaakt
hebt, loopt het allemaal veel vlotter, zoals bij zoveel dingen.
Bewijzen en redeneren heeft natuurlijk een slechte klank door
het middelbaar. Bewijzen in het middelbaar waren voor mij, net als
voor de meeste, echt een hel. Er waren er veel te veel en ze vroegen
veel te veel tijd. Bewijzen en redeneren is anders dan die bewijzen.
Je leert zelf bewijzen maken, het lijkt hier veel logischer dan al die
bewijzen in het middelbaar. Je leert hoe je fouten kan voorkomen,
en ook een beetje nieuwe leerstof of iets gemakkelijker dingen
te kunnen bewijzen. 

“Lineaire algebra is niet echt gemakkelijk,
je moet zeker zien dat je hier niet mee
achterloopt.”
➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Leuven is ook een geweldige studentenstad. De paar maanden
dat ik hier studeer zijn gewoon al onvergetelijk. Je studententijd
is de mooiste tijd van je leven is voor mij zeker waar. Om er één
moment uit te kiezen is heel moeilijk. Ik denk dat ik dan toch voor
de maandagavonden ga. Om de beurt kookt er iemand van onze
vriendengroep op maandag avond, elke week zitten we dus op een
andere plaats. Dit is al zeker één avond dat je ook niet zelf moet
koken. Meestal wordt er wel met meerderen gekookt maar elke
week gewoon op iemand anders zijn kot. Dit is echt altijd heel
gezellig. Woensdagavonden zijn ook onvergetelijk, deze avond
is beter gekend als de winabar. Hier komt iedereen die wiskunde,
fysica of informatica studeert samen. Het is een supergezellige
avond waar heel wat gefeest wordt. 

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Tegen de twijfelaars zou ik zeggen, doe het gewoon! Ik heb er zeker
nog geen spijt van gehad. Het vooroordeel dat er geen meisjes zijn
is ook helemaal fout. We zijn zelfs ongeveer met de helft jongens en
de helft meisjes, mooi verdeeld dus.

Lore van Dun, 1e studiefase van de bachelor in de wiskunde

IN BEELD WISKUNDE Waarom Wiskunde?

Meer info over de Science Slam: 

8www.kuleuven.be/communicatie/
wetenschapscommunicatie/
voor-onderzoekers/youreca-challenge
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Voor informaticus Kim Wuyts
is bescherming van uw privacy
belangrijk. Ze werkt aan een
doctoraat over databescherming
in softwaresystemen. En ze doet
dat met veel inzet, we mogen
allemaal op onze beide oren
slapen…

S@l: Waarom heb je gekozen voor een opleiding
informatica?

Ik heb in het secundair onderwijs een richting
gevolgd met veel wiskunde, ik deed dat ook
graag en ik wilde verder gaan in een richting waar
wiskunde belangrijk was. Informatica voegt daar
nog iets aan toe, dan stel je ook vragen als hoe
werkt een computer, hoe werken de programma’s
die er op draaien? Het is trouwens een heel
gevarieerde opleiding. Ik dacht eerst dat het
moeilijk zou zijn omdat ik geen ervaring had met
programmeren of met computers demonteren
en weer in elkaar steken. Maar dat is echt geen
probleem. Je leert programmeren, je leert over
de architectuur van systemen, en je leert ook wel
knutselen met kleine hardwarecomponenten.
Het is echt breed, en er zijn veel mogelijkheden
om je eigen interesse uit te diepen, of dat nu
computer graphics is, of programmeertalen,
of complexe programma’s ontwikkelen…

S@l: Waarom heb je beslist om een doctoraat
te maken?

Dat idee is pas ontstaan toen ik al een poos aan
het werk was. Ik ben gestart als wetenschappelijk
medewerker op een project in samenwerking met
de industrie. Het was niet expliciet de bedoeling
om een doctoraat te maken, maar ik heb
ondertussen wel een aantal wetenschappelijke
artikels gepubliceerd en nu ga ik dus proberen om
al die resultaten te verwerken in een doctoraat.

In onze groep hebben de meeste doctoraten wel
een link met de industrie. Wat leuk is als je hier
werkt, is dat je onderzoek kan combineren met les
geven. Ik doe dat graag, ik heb ook de leraren -
opleiding gevolgd. Ik geef oefenzittingen en
practica aan de eerstejaarsstudenten ingenieurs -
wetenschappen, bij het basisvak programmeren. 

S@l: Heb je al een idee wat je na je doctoraat
wil gaan doen?

Les geven in het secundair onderwijs is een optie.
Veel collega’s stromen ook door als lesgever naar
hogescholen. Maar ik vermoed dat het voor mij
toch de industrie zal worden. Het is nog niet
duidelijk naar welk soort positie ik dan zou gaan,
vermoedelijk iets dat te maken heeft met
functionele analyse en architectuur van systemen.
Sommige bedrijven zien een doctoraat als
een meerwaarde, omdat je ervaring hebt met
het volledig uitwerken van een groot project.
Andere bedrijven vinden gedoctoreerden over -
gekwalificeerd. Voor mezelf weet ik wel dat ik
hier heel waardevolle ervaring heb opgedaan,
en bovendien in een omgeving waar ik
veel contact heb met de industrie.

S@l: Je onderzoek gaat over databescherming,
kan je daar iets meer over vertellen?

Je moet een onderscheid maken tussen
beveiliging van data en bescherming van privacy.
Je data beveiligen doe je door een efficiënte
toegangscontrole. Privacy is iets anders, dat heeft
te maken met de bescherming van de identiteit.
Je wil bijvoorbeeld data anoniem opslaan,
of de personen van wie er gegevens worden
opgeslagen, willen zelf inzage in wat er met
de data gebeurt. Denk aan een online stemming:
je wil dat de stemmen controleerbaar betrouwbaar
worden geteld, maar het is niet de bedoeling
dat je terugvindt hoe een bepaald individu
heeft gestemd. 

Mijn onderzoek zit vooral in de gezondheidszorg.
Dan wil je natuurlijk wel dat de data gekoppeld
blijven aan de patiënt, maar bij opslag moeten ze
geanonimiseerd zijn. u

IN BEELD INFORMATICA

7

DOOR SISKA WAELKENS

Kim Wuyts

Privacy in tijden
van big data



Stel dat de eerste minister in het ziekenhuis een onderzoek ondergaat,
dan moeten enkel de behandelende artsen weten wat de resultaten zijn.
Als zelfs de databeheerder niet aan die informatie kan komen, dan heeft hij
ook niet de verleiding om dat te lekken naar de pers. Je moet altijd wel
een afweging maken: privacy en beveiliging zijn belangrijk, maar het
systeem moet toch ook gebruiksvriendelijk zijn. 

S@l: Hoe kan je data het beste beschermen, zijn daar algemene regels voor?

Optimale bescherming krijg je wanneer je een datasysteem al in de eerste
fase van de ontwikkeling gaat bestuderen: welke privacybedreigingen
zijn er voor dit type datasets? Dan kan je de architectuur van het systeem
zo ontwerpen dat met die bedreigingen al rekening wordt gehouden. Als je
eerst een systeem ontwerpt, en dan pas gaat vragen stellen over privacy,
dan is het veel moeilijker om dat af te schermen. Je moet eigenlijk goed
abstract kunnen denken. Onze methodologie, die we LINDDUN genoemd
hebben, is gebaseerd op vereistenanalyse. De meest voorkomende
privacybedreigingen hebben te maken met anonimiteit, weerlegbaarheid en
vertrouwelijkheid. De klant heeft duidelijke ideeën over wat er moet kunnen
en wat zeker niet mag kunnen. Wij moeten dat omzetten naar formele
technische vereisten, die we dan terugkoppelen met de klant.
Die communicatie-oefening is zeer belangrijk.

S@l: Kan je een concreet voorbeeld geven van een project waaraan je hebt
meegewerkt?

Ik heb intensief meegewerkt aan iMinds-Share4Health. Dat is een systeem
om data uit te wisselen tussen apothekers, huisartsen en ziekenhuizen.
De gebruikers willen een praktisch systeem met efficiënte toegangscontrole,
maar uiteraard moet dat conform zijn met de wetgeving over privacy.
Die wetgeving stelt bijvoorbeeld dat de patiënt voor elk document dat in
zo’n dataset wordt opgenomen apart toestemming geeft. De gebruikers van
de data willen liever dat ze maar één keer een handtekening van de patiënt
nodig hebben. Je moet een systeem uitdenken dat aan de wettelijke
voorschriften voldoet en waar de artsen zich in kunnen vinden, en dat dan
omzetten naar iets dat ook in de praktijk werkt. De wetgeving is trouwens
complex, in zo’n project heb je altijd een expert over wetgeving nodig.
Want er is niet één wet, er zijn honderd aanpassingen voor specifieke
gevallen, en dat kan je als niet-specialist onmogelijk allemaal weten.
Het is normaal dat de wet voortdurend moet worden aangepast want
er zijn voortdurend nieuwe technische mogelijkheden; de wetgever
loopt altijd achter op de technologie.

S@l: Voor bedrijven is de wetgeving volgen ook
een complexe zaak.

De houding van bedrijven over wetgeving
verschilt naargelang de context. Als het over
beveiliging gaat, dan zijn ze voorstander van
zeer strikte regels, en passen ze die graag toe.
Als het over privacy gaat, hebben bedrijven
minder belang bij strikte controle, dus is het wel
nodig dat de wetgever alle nieuwe technische
mogelijkheden regelt. En ook dan: voor een
bedrijf als Facebook is het vaak voordeliger om
een rechtzaak te verliezen en schadeclaims
te betalen, dan om de wet toe te passen.

S@l: Gebruik je zelf sociale media, of ben je
je te sterk bewust van de bedreigingen?

Ik heb accounts bij Facebook en bij Gmail,
en ik gebruik Google Calendar. Die toepassingen
maken je leven natuurlijk een stuk gemakkelijker.
Maar ik ben er mij altijd van bewust dat de
gegevens geanalyseerd worden. Je ziet dat al
aan de reclameboodschappen die je krijgt, en je
weet niet wat ze er verder allemaal mee doen.
Je hebt misschien de neiging om te zeggen:
ik ben niet zo interessant dat iemand het nuttig
zal vinden om mijn gegevens te analyseren.
Maar zo mag je dat niet zien. In het tijdperk van
big data worden gegevens en masse geanalyseerd,
en dan kan bijvoorbeeld blijken dat bij mensen die
in een bepaalde wijk of regio wonen één of ander
gezondheidsprobleem frequenter voorkomt.
Dan wil je toch niet dat verzekeringsmaatschappijen
die informatie hebben? En dat gaat in stijgende lijn:
er zijn steeds meer data, en steeds sterkere
technologie om ze te analyseren.

S@l: Zijn wij daar dan met z’n allen erg naïef in?

Een tijdje geleden bijvoorbeeld had de echtgenote
van het hoofd van de Britse veiligheidsdienst
een account met vakantiefoto’s en persoonlijke
informatie van het hele gezin in de sociale
media gepost. Dat is toch niet verstandig.
Bewustmaking van de gevaren is een onderdeel
van wat wij doen. Er zijn nu applicaties in
ontwikkeling die een gebruiker van sociale media
verwittigen op het ogenblik dat hij bepaalde
gegevens online wil zetten: dat en dat kunnen ze
daarmee over jou te weten komen. Critici wijzen
er terecht op dat de gegevens dan wel nog niet
publiek zijn, maar die applicatie zelf heeft ze wel
al ter beschikking!

IN BEELD INFORMATICA
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S@l: We moeten ons volgens jou wel degelijk zorgen maken?

Ik zit in dat onderzoeksdomein en het is mijn job om mij daar zorgen over
te maken. Misschien is mijn visie iets te negatief, maar ons onderzoek
dient er voor om oplossingen klaar te hebben wanneer die nodig zijn.
Mensen die bezig zijn met encryptie-algoritmes moeten ook altijd nieuwe
systemen zoeken, algoritmes die enkele jaren geleden perfect veilig waren,
zijn nu vaak achterhaald. Echt helemaal waterdicht is databescherming
nooit, je moet altijd de aanvallers proberen voor te blijven.

S@l: Vind je dat niet frustrerend?

Nee hoor. Uitdagend vind ik dat. En ik weet dat mijn werk ergens voor dient.
Die systemen voor e-health waar we mee bezig zijn, zijn echt nuttig. Het is fijn
om aan iets te werken dat een betere gezondheidszorg ondersteunt. 

“Die systemen voor e-health
waar we mee bezig zijn,
zijn echt nuttig.”
S@l: Welk onderzoek gebeurt er verder nog in informatica,
behalve databescherming?

O, er gebeurt van alles. Er zijn onderzoekers die nieuwe programmeertalen
ontwerpen of bestaande verbeteren. Er zijn er die sensoren ontwikkelen,
zowel op hardwareniveau als op het niveau van de programmering. Of er is
het veel wiskundigere onderzoek naar betere algoritmes. En onderzoek naar
grafische toepassingen of gebruiksgemak van toepassingen.

S@l: Zijn er veel afgestudeerde informatici die een doctoraat maken?

Van mijn jaar waren dat er een vijftal, niet zo veel dus. De mensen van mijn
jaar die niet gingen doctoreren, hadden trouwens in mei voor ze afstudeerden
allemaal een job…

S@l: Is informatica geen mannenwereld? Hoe voelt het om daar in te zitten
als vrouw?

In de groep DistriNet zijn we met meer dan 50 onderzoekers, waarvan 4 of
5 vrouwen. Ik heb daar geen probleem mee. Integendeel, ik vind de sfeer
hier beter dan op mijn secundaire overwegend-meisjesschool. Iedereen is
heel rechtdoor, en dat is prima. Nu moet ik wel zeggen dat er in het
onderzoek naar privacy relatief meer vrouwen zijn, dat is blijkbaar iets wat
vrouwen aanspreekt. Ook de juriste waarmee ik heb samengewerkt
is trouwens een vrouw.

Maar samenwerken gaat eigenlijk vanzelf. Eenmaal per jaar houden we met
onze groep een tweedaags symposium. Dan trekken we naar La Foresta,
een afgelegen klooster in de bossen van Oud-Heverlee. Dan zijn er
presentaties over ieders onderzoek. Je leert daar enorm veel bij en vindt
ook wel eens raakpunten die je eigen onderzoek kunnen vooruithelpen.

S@l: Veel succes met het doctoraat en het vervolg! t
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Hallo, ik ben Fanne Boulangier en ik zit nu
net in de helft van mijn eerste jaar bachelor
in de informatica. Informatica is voor mij de
perfecte combinatie van doen en denken.
Ik wou een richting waarbij je je vooruitgang
kunt zien. Je ziet je programma's evolueren
naarmate je meer van je leerstof begrijpt.
De nadruk ligt volgens mij hier ook meer
op kunnen dan kennen. Er zijn nog altijd
theoretische stukken maar relatief weinig.
Examen wiskunde I is bv. openboek en
de nadruk ligt dus op oefeningen. 

➜ Wat is de leukste les?

De leukste lessen voor mij waren de oefen -
zittingen beginselen van programmeren,
vooral wanneer je het begrijpt en zelf kunt
experimenteren met de oefeningen. Dit is
ook leuker dan gewoon de opgaven exact
te maken en je leert er evenveel van. 

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Mijn mooiste moment in Leuven is
ongetwijfeld oudejaarsavond. In Leuven zit
je niet enkel om te studeren en ook niet
enkel tijdens de lesweken. Je kan evengoed
met een paar vrienden van hier nieuwjaar
komen vieren. Iedereen heeft toch een
slaapplaats. Het moment waar we speciaal
aan een verkeerslicht aan het wachten
waren tot een auto stopte voor het rood licht
om de chauffeur dan een gelukkig nieuwjaar
te wensen zal me toch voor altijd bij blijven. 

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Wanneer je toch nog niet zeker weet of
informatica wel iets voor jou is moet je zeker
eens naar de SID-in (Studie-Informatie dagen)
gaan of eens kijken of je school je aan meer
info kan helpen. Ga zeker na of je graag
probleemoplossend denkt. Voorkennis is
absoluut niet nodig. Een goede basis
wiskunde is enkel een handig extraatje.

Fanne Boulangier, 1e studiefase van de bachelor in 
de informatica

Waarom Informatica?
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De keuze voor informatica was zeker geen makkelijke,
ik twijfelde eerst over nog enkele andere richtingen. Na
menig piekeravond, toen ik er eindelijk uit was wat ik zou
gaan doen, was ik tevreden en vastberaden. En ik heb er
nog geen moment spijt van gehad. Niet alleen de richting
maar ook de mensen die ik heb leren kennen maken het
allemaal tot één groot avontuur! Mijn besluit viel uiteindelijk
op bachelor informatica omdat het me, zowel persoonlijk
als met een oog op de toekomst, een heel interessante
en uitdagende richting leek. De ontwikkelingen in deze tak
van de wetenschap zijn van zo'n hoog tempo, dat het een
constante uitdaging is om bij te blijven. Een beetje een duik
in het diepe, maar eentje die ik iedereen wil aanraden die
geen uitdaging schuwt!

➜ Wat is de leukste les?

De lessen van het eerste jaar zijn allemaal op hun eigen
manier heel leuk. Voor de theorie-liefhebbers is er logica
voor informatici en fundamenten van de informatica, beide
vakken leiden je in tot de gedachtegang achter al het
programmeren. De script kiddies onder ons zullen dan weer
heel blij zijn met de programmeervakken (beginselen van
programmeren, informatica werktuigen, objectgericht
programmeren,..).

Mijn voorkeur ging echter uit naar gegevensstructuren en
algoritmen. Een vak dat je deels de theorie geeft, maar je ook
aan het werk zet met projecten. Daarbovenop gegeven door
een prof met een gevoel voor humor en lessen die interactief
zijn, zeker eentje om naar uit te kijken in het eerste jaar!

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Ik zou hier geen specifiek moment willen opplakken,
maar mijn ganse jaar! Met de mensen die ik tijdens dat
eerste jaar heb leren kennen, maakte ik de gekste dingen
mee. Een avondje stappen, een nachtje doorwerken in ons
eigen gebouw op de campus... zoveel dat ik het niet kan
vatten. Geloof me als ik zeg dat zowel je richting, als de
mensen die je daarbuiten leert kennen, je beste vrienden
zullen worden. Je hebt dezelfde interesses en je zit allemaal
in hetzelfde schuitje, dat levert gegarandeerd vuurwerk op!

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Ikzelf was een twijfelaar, maar ik heb het gewaagd en heb er
geen spijt van gehad. Een gezonde interesse in computers
is natuurlijk wel een vereiste (je gaat er toch wel redelijk wat
mee bezig zijn), maar je moet zeker nog niet meer weten
dan de basis van computergebruik!

Sander Cleymans, 2e studiefase van de bachelor in de informatica

Waarom Informatica?

10



S@l: Kan je even situeren waar je doctoraat over gaat?

We onderzoeken de interactie tussen super -
geleiding en ferromagnetisme, twee fenomenen
die te maken hebben met speciaal gedrag van
elektronen. Supergeleiding wordt gekenmerkt
door cooperparen: paren van elektronen met
tegengestelde spin. In ferromagnetische materialen
hebben elektronen allemaal dezelfde spin.
Om die reden wordt supergeleiding normaal
gezien gebroken wanneer er een ferromagnetisch
materiaal in de buurt is: de cooperparen worden
opgebroken en daardoor verdwijnt de super -
geleiding.

Met de huidige theorieën rond supergeleiding
kunnen we heel wat fenomenen verklaren,
maar als je op nanoschaal gaat werken, dan zie
je toch altijd weer dat er veel verandert. Als je
ferro magnetische en supergeleidende materialen
in elkaars nabijheid brengt op nanoschaal, dan
krijg je niet altijd een vernietiging van de super -
geleiding, dan krijg je soms andere toestanden
die we minder goed kennen, bijvoorbeeld
de cryptoferromagnetische toestand. 

S@l: Denk je dat je onderzoek tot technologische
toepassingen kan leiden?

Dat is niet de essentie voor ons. Wat wij doen
is proberen om beter te begrijpen hoe super -
geleiding werkt op nanoschaal. Dat is relevant,
omdat in de technologie alles voortdurend kleiner
wordt en die kennis kan dan nuttig blijken. 

IN BEELD FYSICA
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Wij zijn bezig met kennis en niet met technologische innovatie, maar het zou
natuurlijk super zijn als we toepassingen zagen. Uiteraard houden wij onze
ogen open. Experimenten verlopen zelden zoals je het verwacht, en dat is
juist hoe je kennis verzamelt. Als je iets anders krijgt dan het verwachte
resultaat, dan is daar een reden voor. Dan zit je voorspelling fout en moet je
de theorie herzien. In die onverwachte hoekjes zit juist de interessantste kennis. 

S@l: Dat vind ik een heel dappere uitspraak. Experimenten die onverwachte
resultaten geven, dat lijkt mij vooral onrustwekkend…

In de eerste fase van een doctoraat kan dat wel eens frustrerend zijn.
Dan bekijk je de meetresultaten en je denkt: alles loopt mis! Ik zit een
morsdood onderwerp te onderzoeken! Ondertussen heb ik geleerd dat het
altijd wel goed komt. Die “foute” resultaten liggen aan de basis van nieuwe
kennis, en daar kan nu net de mogelijkheid van een toepassing in zitten.
Bovendien, die moeilijke momenten zijn ook leermomenten, en één van
de dingen die je dan leert is hoe fijn het is om goede collega’s te hebben. 

S@l: Denk je dat supergeleiding ooit breed toepasbaar zal zijn?

Supergeleiding is nog altijd alleen maar mogelijk bij zeer lage temperaturen.
Tot nu toe is er nog geen materiaal ontdekt met supergeleidende
eigenschappen boven de 150 K, dat is dus ruim meer dan 100 graden
onder het vriespunt. Er zijn wel al toepassingen, zoals bijvoorbeeld in MRI.
Bij MRI worden supergeleidende magneten gebruikt om hoge magneet -
velden te genereren. De magneten worden gekoeld met vloeibaar helium,
vandaar dat MRI duur is. 

S@l: Hoe gaat een typisch experiment in zijn werk? Wat meten jullie precies?

We meten magnetische eigenschappen van het materiaal, of we doen
transportmetingen in een kryostaat. We sturen een stroom doorheen het
materiaal en meten de spanning. Ik ben ook een paar keer in Grenoble
gaan meten, in de synchrotron van ERSF. u

Fysica? Gewoon cool!
DOOR SISKA WAELKENS

Kelly Houben bestudeert
supergeleiding op nanoschaal.
Een doctoraat maken ervaart ze
als een leuke manier om de
kennis die ze tijdens haar studie
heeft opgebouwd te laten
renderen. Fysica iets voor nerds?
Dat willen we even rechtzetten:
fysica is iets voor dames
met pit.Kelly Houben aan het werk.
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Een synchrotron is een opslagring voor elektronen die rondcirculeren aan
een snelheid bijna gelijk aan de lichtsnelheid. Die elektronen worden gebruikt
om X-stralen te genereren, en die X-stralen gebruiken we om onze stalen
te bestuderen. In ons geval kijken we naar de eigenschappen van fononen:
dat zijn roostertrillingen of atoomtrillingen, en het is net door de wissel -
werking tussen elektronen en fononen dat de elektronen cooperparen
kunnen vormen en supergeleiding kan ontstaan. 

Metingen doen in zo’n grote internationale facility, dat is absoluut
geweldig, daar doe je het eigenlijk allemaal voor. In oktober 2013
ben ik ook naar de synchrotron van Chicago gegaan, voor het eerst
echt met stalen die ik zelf gegroeid had en met een project waarvoor ik
de “main proposer” was. 

S@l: Die facilities worden door fysici van over de hele wereld gebruikt,
hoe geraak je daar binnen?

Eerst moest ik dus een onderzoeksvoorstel indienen, een aanvraag om
“beam time” te krijgen. Toen mijn voorstel werd aanvaard en bleek dat ik zes
dagen beamtijd kreeg, was ik heel erg blij. Zo’n project wordt toch grondig
geëvalueerd, als ze het goedkeuren, dan betekent dat dat ze het interessant
vinden en dat ze de slaagkans hoog inschatten. Het is echt wel leuk om
bevestigd te zien dat buitenstaanders met veel ervaring geloven in wat ik
wil doen. 

In de aanloop van mijn verblijf in Chicago heb
ik zowat in het Instituut gewoond: ik moest
al mijn stalen klaarmaken en karakteriseren
en dat moest echt wel klaar zijn tegen de
vertrekdag. Er is nog een enorme stressfactor
bijgekomen, want mijn verblijf was gepland
in oktober 2013, ten tijde van de shutdown,
toen er maar geen akkoord kwam over
de begroting in de USA en heel wat
overheids diensten gewoon gesloten werden. Toen heb ik wel even gedacht:
o help, voor het eerst kan ik mijn eigen stalen meenemen naar de synchrotron,
en dan ga je dit krijgen. Gelukkig is het onderzoeksinstituut in Chicago
gewoon open gebleven. Zes dagen meettijd – dat betekent zes dagen bijna
de klok rond werken. We waren met drie mensen daar om elkaar af te lossen,
maar uiteindelijk wil je er toch bij zijn als jouw stalen in de machine gaan.
Af en toe iets eten en een beetje slapen, daar kun je niet buiten, maar voor
de rest was het meten, meten, meten. Ik ben naar huis gekomen met een
massa gegevens die ik nu nog altijd aan het analyseren ben.

S@l: Dan weet je dus eigenlijk terwijl je aan het meten bent niet of het goed is?

Je ziet wel of je iets zinnigs meet. Je vergelijkt met referentiemetingen op
bulkmateriaal, bijvoorbeeld een commercieel verkrijgbare supergeleidende
folie, en als mijn stalen dan iets anders geven in dezelfde meting, dan weet ik
dat ik een resultaat heb. Maar om dat te interpreteren, moet je een theoretisch
model maken dat die meetresultaten allemaal verklaart. 

Voor de analyse van resultaten werken we samen met collega’s van de
Universiteit Antwerpen. Dat loopt goed, maar ik moet wel opkomen voor
mijn werk. Zo’n onderzoeksdomein is iets van lange adem, met verre
doelstellingen, maar mijn resultaten heb ik wel nodig om verder te kunnen
met mijn doctoraat, en daar zit een deadline op. 

Misschien is het wel op dat vlak dat ik nu het
meest aan het bijleren ben: samenwerken met
andere mensen, opkomen voor mijn werk,
de expertise van collega’s binnen en buiten
België aanspreken en bundelen om samen de
moeilijke vraagstukken te kunnen oplossen.

S@l: Merk je op zo’n moment dat je een vrouw
in een mannenwereld bent?

Soms wel – maar meestal valt dat erg goed mee.
Ik zal nooit één van de mannen zijn, het blijft een
verschil, maar dat is daarom geen probleem.
Ik word echt wel ernstig genomen als fysicus, en
de vrouwelijke accenten die je soms wil leggen
(zoals orde houden in het labo), daar krijg je ook
wel respect voor. Samenwerken in gemengde
groepen is altijd beter, denk ik, en het samen -
werken hier op het departement gaat supergoed.
Ik word niet betutteld, en dat is OK. Als je een
onderzoeksvoorstel indient, dan wordt dat op exact
dezelfde manier beoordeeld voor iedereen, je krijgt
als vrouw dus gewoon dezelfde eerlijke kansen. 

S@l: Je promotor is professor Margriet Van Bael,
ook een vrouw.

Dat is geen bewuste keuze, het is toeval.
Op professioneel vlak maakt dat geen verschil.
Op persoonlijk vlak is het wel zo dat zij begrijpt
dat het voor een vrouw niet altijd evident is om
bepaalde keuzes te maken in je leven. Zij is ook
wel een rolmodel: ze heeft professioneel heel wat
bereikt en is daarbij gewoon zichzelf gebleven.

“ In oktober 2013 ben ik ook naar
de synchrotron van Chicago gegaan,
voor het eerst echt met stalen die ik zelf
gegroeid had en met een project waarvoor
ik de “main proposer” was.”
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Hallo, ik ben Haroen
en studeer fysica.
Ik heb voor fysica
gekozen omdat ik al
lang geïnteresseerd
ben in sterrenkunde
en ruimtevaart.
Wetenschap heeft
me altijd geboeid, en
fysica is volgens mij

de perfecte mix tussen wat echt is en
theorie. Sinds dit jaar is er voor de eerste
bachelor wiskunde en fysica een nieuw
systeem: OASE.

Er valt veel over te zeggen, en wekt zowel
positieve als negatieve gevoelens op bij
studenten, maar het is zeer moeilijk om hier
nu al over te oordelen. Het komt er op neer
dat er minder hoorcolleges zijn als vroeger,
maar meer oefenzittingen en zelfstudie -
momenten, en dat de vakken zo veel mogelijk
geconcentreerd worden op een dag.

➜ Wat is de leukste les?

De leukste les voor mij is algemene
natuurkunde 1. In het eerste semester
is dit het enige fysica-vak, de rest is vooral
wiskunde, maar er is ook een vak beginselen
van programmeren en grondslagen van
chemie. Dit verandert wel in het tweede
semester, en zeker in de latere jaren zodat
het eerste jaar een mooie basis vormt
volgens mij.

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Als er iets is dat ik aan iedereen kan aanraden,
dan is dat om mee op eerstejaarsweekend 
te gaan. Zo ken je al wat mensen op 
de eerste dag, en is het ijs al wat gebroken.
Iets anders wat ik je kan aanraden als je 
een wetenschap wil gaan studeren is om
LATEX al eens te bekijken, mits een beetje
oefening is het eigenlijk niet zo moeilijk, 
en alles wat je er mee maakt ziet er direct
veel professioneler uit.

Haroen Viaene, 1e studiefase van de bachelor in de fysica

Waarom Fysica?

S@l: Hoe zie je de toekomst na je doctoraat?

Ik weet het nog niet. Onderzoek is een droomjob, maar ik ben er mij wel
van bewust dat een academische carrière niet voor iedereen is weggelegd.
Ik wil zeker nog enkele jaren onderzoek doen, liefst ook in het buitenland.
Maar daarna zal er wel een tijd komen dat ik stabiliteit en werkzekerheid
belangrijker vind, en dat is er niet echt in de academische wereld. Ik houd
in het oog wat afzwaaiende collega-doctoraatsstudenten doen als ze hier
vertrekken. Er zijn voldoende mogelijkheden in onderzoek en ontwikkeling
in bedrijven, al moet je dan misschien wel verder kijken dan België. 

Maar ik maak mij niet te veel zorgen over wat er komt. Ik heb nog niet echt
de behoefte aan een uitgestippeld carrièrepad. Je moet je professionele
leven toch ook afstemmen met je privésituatie - en uiteindelijk heb ik een
brede opleiding en nuttige ervaring. Als fysicus heb ik “leren denken”.
Dat is overal nuttig. Ook in het kleine België is er op veel plaatsen behoefte
aan mensen die dat kunnen.

S@l: Er zijn in de fysica veel studenten die een doctoraat maken. Hoe komt dat?

In mijn richting zijn we met 11 afgestudeerd, en daarvan zijn er 7 met een
doctoraat begonnen, inderdaad ongewoon veel. Voor mij was dat een soort
beloning. De bachelorjaren vond ik echt wel hard werken. Je moet een
hoop wiskunde en basiskennis verwerven. In de masterjaren kan je dan
kiezen voor die onderdelen die je echt het interessantste vindt, dan heb je
voldoende bagage om aan de slag te gaan met “the real thing”. En dan
maak je die masterproef, superinteressant maar veel te kort. Ik had echt de
smaak te pakken en wou nog enkele jaren verder in het onderzoek. Het is
natuurlijk ook een leuk statuut: je bent nog een beetje student, maar tegelijk
krijg je ook verantwoordelijkheid en vrijheid, en een wedde. Ik merk trouwens
dat ik al die verworven bagage uit de bachelor echt nodig heb. Alles valt
op zijn plaats…

S@l: Waarom zou iemand fysica moeten studeren? Waarom heb jij zelf
die keuze gemaakt?

Voor mij was het een last minute keuze. Ik wou oorspronkelijk farmacie
doen. Maar omdat ik goed was in wiskunde, dacht ik dat een opleiding
wiskunde misschien een betere keuze was. De infodag van wiskunde viel
samen met die van de opleiding fysica, en daar heb ik plots het licht gezien.
Als je fysica studeert, heb je wiskunde broodnodig, maar tegelijk gaat fysica
over alledaagse dingen. Over uitleggen waarom de lucht blauw is. Ken je
Mythbusters? Dat is een TV-programma, oorspronkelijk van Discovery Channel,
dat allerlei dagelijkse fenomenen en grootmoederswijsheden onder de loep
neemt en bekijkt wat er in de realiteit aan de hand is. Je kunt niet geloven
hoeveel fysica daar bij komt kijken. 

Je kan de opleiding trouwens invullen volgens je belangstelling: heel breed
of juist heel gefocust. Sommige dingen in de bachelorjaren zijn een beetje
taai, maar het is het zo waard. En gelukkig zijn er ook practica… Het is wel
nodig dat je comfortabel bent met wiskunde. Je hoeft geen supercrack te zijn,
maar als je wiskunde eng vindt, dan is het toch niet de beste keuze.
Maar anders: fysica is gewoon cool!

S@l: Bedankt voor dit interview. t
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IN BEELD CHEMIE

De student chemie die
iedereen voorbij loopt

Pieter-Jan Hannes heeft van zich laten spreken
het voorbije jaar: hij schitterde in de Europese
atletiekcompetities. Hij combineert zijn loopbaan
als atleet met een studie chemie. Tussen de
trainingen en de practica door heeft hij ook tijd
gemaakt voor een interview met science@leuven. 

S@l: Je hebt in 2013 mooie titels behaald: je bent Europees Kampioen bij de
beloften, zowel in het veldlopen als op de 1500m. Hoe verloopt zo’n wedstrijd?
Wanneer weet je dat het er in zit, al voor je vertrekt of komt dat onderweg? 

2013 was inderdaad geen slecht jaar. Op belofteniveau is dat zowat
het hoogst haalbare in het afstandslopen: de Europese titel op de 1500m
of de 5000m én de Europese titel in het veldlopen in hetzelfde jaar.
Afgelopen decennia zijn er nog maar twee heren voor mij er in geslaagd
die dubbel binnen te rijven. Mee op dat lijstje staan, dat is echt een natte
droom. Het is alsof Sven Nys ook wereldkampioen wordt op de weg,
of Tom Boonen in het veld. Maar dan op belofteniveau, welteverstaan. 

Elk van die twee titels is voor mij bijzonder. De eerste, die op de 1500m,
wou ik absoluut halen. De 1500m is mijn specialiteit, en het was de laatste
kans voor mij aangezien dat kampioenschap slechts tweejaarlijks
georganiseerd wordt. Ik had trouwens vooraf aangekondigd dat ik zou winnen:
heel on-Belgisch, heel onverantwoord, maar het maakte de overwinning
achteraf des te mooier. De tweede, die in het veldlopen, was meer
onverwacht. Uiteraard stond ik bij de favorieten als regerend Europees
kampioen 1500m, maar veldlopen is een stuk minder 1+1=2 dan het echte
atletiek, absoluut niet te voorspellen. Zelfs tot diep in de race weet je nog
niet met zekerheid of je kan winnen, waar ik op het EK 1500m aan de start
al wist dat de rest geen kans maakte. Bovendien is veldlopen een heel stuk
minder mijn ding, al kan dat raar klinken uit de mond van een Europees
kampioen. Het mooie aan die veldlooptitel, is dat je loopt tegen de toppers
op de 1500, 5000 en 10000m. Europees veldloopkampioen worden is dus
zeker niet makkelijker dan winnen op de piste, al valt er op die piste wel
meer prestige te rapen. 

S@l: Hoe lang ben je al met atletiek bezig, en hoe kom je als jonge sporter
te weten dat de middellange afstand jouw specialiteit moet worden? 

In atletiek blijkt al op redelijk jonge leeftijd in welke disciplines je goed bent.
Vooral de opsplitsing afstandslopen versus de andere nummers is duidelijk.
Ik doe al aan atletiek van voor ik een meter groot was. Op die leeftijden
laten ze iedereen deelnemen aan alle disciplines. 

Ik was slecht in alles, niet onlogisch want van
nature ben ik zo goed als motorisch gestoord.
In verhouding waren mijn afstandsnummers beter
dan de rest, maar ook die waren toen niet om
over naar huis te schrijven. Op latere leeftijd merk
je al snel welk nummer je het beste ligt binnen het
afstandslopen. Ondertussen bevestigen scans,
onderzoeken en testen eenduidig dat de 1500m
wel degelijk mijn topnummer moet zijn. Zo zie je
maar dat de natuurlijke selectie zijn werk perfect
gedaan heeft. 

In de 1500m moet je ook niet zo gek veel echt
goed kunnen, behalve dan afzien. Wel essentieel is,
dat je een heel trainbaar gestel hebt. En misschien
nog belangrijker is helder denken. Er komt
serieus wat tactiek kijken bij een 1500m.
Een goede sprinter dat ben je of ben je niet.
Een goede halve fond loper, dat word je. 

DOOR SISKA WAELKENS
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S@l: Is afstandslopen niet een heel eenzame sport? Het lijkt me niet iets wat je
in teamverband kan trainen, zeker aangezien je sneller loopt dan de anderen…

Het gros van de training haspel ik inderdaad alleen af, maar dat heeft ook
voordelen. Ik bepaal mijn dagindeling volledig zelf, zonder rekening te
hoeven houden met anderen. Geen overbodige luxe als je 17 trainingen
op een week afgewerkt moet krijgen. En zo worden trainingen soms juist
rustmomenten. Bijvoorbeeld de week na het EK in Belgrado van begin
december kreeg ik zo’n 50 interviews te verwerken, en overal waar ik kwam,
werd ik aangesproken over die wedstrijd. Versta me niet verkeerd, ik vind
dat leuk en het hoort er gewoon bij. Alle atleten zijn trouwens stiekem wat
mediageil, maar het is toch een extra belasting. In zo’n weken is alleen gaan
lopen in het bos onder een lage winterzon hemels. 

In België is er momenteel wel een hoogconjunctuur in het afstandslopen,
dus de kansen om samen te trainen doen zich wel eens voor, maar eerder
zelden. Het gaat er tijdens trainingen immers zo gedetailleerd aan toe,
dat niemand wil afwijken van zijn eigen schema. En zelfs al voeren we een
zelfde training uit, dan nog doen we hooguit de warm-up en warm-down
samen. Bij loopsnelheden zijn de verschillen tussen aeroob en anaeroob
zo klein, dat een seconde of twee sneller of trager per kilometer een wereld
van verschil maakt. Ga je te snel, geraak je overtraind. Ga je te traag,
dan kon je net zo goed in je zetel blijven liggen. Delicate zaak, trainen.

S@l: Waar train je bij voorkeur? Ga je geregeld op stage? 

Mijn favoriete pad aller tijden is het Dijlepad. Ik weeg toch 70kg als ik scherp
sta. Bergop lopen met mijn gewicht is geen pretje, anders had Heverleebos
of het Meerdaalwoud evengoed kans gemaakt. Als ik op stage ga, is het
op hoogtestage. Als afstandsloper kan je haast niet anders. De wereldtop
in onze sport woont trouwens permanent op hoogte: Afrika ligt voor de helft
hoger dan 1700m. En tja, in België is dat helaas niet mogelijk. Zelfs als we
hier bergen hadden, dan zouden die het grootste deel van het jaar vol sneeuw
liggen en kan je er ook niet lopen. Een goed alternatief is dan werken
met gesimuleerde hoogte. Ons lichaam merkt het verschil niet tussen
een verlaagde atmosferische druk of een lagere concentratie aan zuurstof,
het resultaat is hetzelfde. Zo leef ik bijna het hele jaar door in een hoogtetent
op mijn kot. En als ik in de wintermaanden op hoogte zou willen trainen,
dan kan dat in de klimaatkamer van het sportkot. Natuurlijk niet half zo leuk
als trainen op een echte bergtop… Van de plaatsen waar ik op hoogte
geweest ben is Font-Romeu tot nu toe mijn favoriet. Het is een bergdorp,
dat de afgelopen jaren zowat leeggelopen is. Er zijn maar weinig plaatsen
waar je volledig westers kan leven, en toch volledige rust vindt. Dit jaar
hebben wel een hele hoop andere Belgen hun weg naar daar gevonden,
zodat die rust wat vermindert. Nu goed, ook ik heb Font-Romeu natuurlijk
niet ontdekt. In de jaren ‘90 woonde de legendarische Belgische loper
Vincent Rousseau meer daar dan hier. Het looppad op de top van de berg
waarop Font-Romeu ligt, is zelfs naar hem vernoemd. Kijk, dan noem ik
een carrière geslaagd. Stiekem droom ik er soms van dat lopers in België
het Dijlepad ooit gaan vernoemen naar mij… 

S@l: Je wordt omringd door een professioneel team, kan je wat uitleg geven
bij de rol van die mensen? 

Een team is alles. Die mensen verzetten ook stuk voor stuk bakens. En het
is voor iedereen een win-winsituatie, ze doen het ook niet voor niets. En dat
bedoel ik niet financieel, want lopen is geen veldrijden – aan die verloningen
komen wij bijlange niet. 

Nu goed, on topic. Als kiné of masseur word je
niet rijk van topsporters. Aan ons hebben ze veel
meer werk dan aan eender welke andere patiënt,
maar anderzijds, als je in het medische team zit
van een bekende atleet en wat truien of medailles
in je praktijk hebt hangen, krijg je wel veel
credibiliteit bij je andere patiënten. De afgelopen
jaren heb ik mijn omkadering stelselmatig
opgebouwd uit mensen waar ik ook effectief graag
mee samenwerk. Mijn kiné was nog niet eens
afgestudeerd toen hij mij begon te behandelen.
Al mijn collega's zaten bij gerenommeerde
topkinés. Ik zat bij een afstuderende kiné waar
het talent van af droop en die tijd voor me maakte
tot het probleem opgelost was. En dat was een
goede keuze, want ik ben het minst geblesseerd
geweest van iedereen het afgelopen jaar en
bovendien ligt ondertussen de helft van
de topatleten ook op zijn tafel. 

S@l: Hoe zie je het vervolg van je sportcarrière?
Gaat dat wanneer je afgestudeerd bent in een hogere
versnelling? En was het een moeilijke beslissing,
om topsport te gaan combineren met studeren? 

Het duurt nog wel even voor ik afgestudeerd ben!
Als profatleet in Vlaanderen mag ik slechts half tijds
studeren, wat een goed systeem is trouwens.
De eerste twee bachelorjaren heb ik voltijds
afgelegd, vooral omdat mijn ouders (terecht) niet
wilden dat ik halftijds studeerde zolang zij mijn
studies financierden. Het eerste semester van
het derde bachelorjaar heb ik ook nog voltijds
afgelegd. Vanaf het tweede semester kon ik
profatleet worden bij Topsport Vlaanderen.
Ik word dus betaald om minder te studeren en
me meer bezig te houden met mijn sport.
Zeg nu zelf, je zou stom zijn om het niet te doen.
Nu goed, om eerlijk te zijn ben ik op mijn eerste
jaar na nooit actief naar de lessen gegaan.
Dus echt meer tijd heb ik eigenlijk niet nu. Wel heb
ik meer rust omdat ik minder examens moet
afleggen. En het is die extra rust die me toelaat
meer te trainen en beter te worden. Op zich maakt
het me ook niet zo uit dat ik nog een hele tijd zal
moeten studeren. u

Pieter-Jan Hannes loopt als eerste over de streep.



Integendeel, het is een goede zaak dat ik nog iets
anders heb tussen al dat lopen in. En werken als
profatleet lijkt mij nog een stuk moeilijker dan studeren.
Dus ik blijf nog wel even studeren. Eens afgestudeerd
heb ik eigenlijk nog geen idee wat gedaan, maar dat
zijn zorgen voor morgen. 

S@l: Waarom heb je voor chemie gekozen? Dat is nu niet
echt een richting met weinig studie-uren, en veel practica.

Chemie is juist een hele handige richting om te
combineren met topsport. Akkoord, het is niet bepaald
de richting waar je het minst voor moet werken, maar je
kan wel 90% perfect in zelfstudie doen. Over zo goed
als alles in de chemie is er wel een Engelstalig boek
geschreven. De practica zijn eigenlijk het enige waar ik
fysiek aanwezig moet zijn. Verder kom ik alleen nog op
de campus voor examens. Voor die practica valt er
meestal ook wel een regeling te vinden om die haalbaar
te maken. Natuurlijk moet ik even hard als elke andere
student kunnen aantonen dat ik genoeg van chemie ken
om dat diploma te krijgen. Mijn tijdsverdeling is gewoon
anders. Zo ben ik tijdens practica die lopen van 8 tot
18u misschien maar de helft van die uren aanwezig.
Dat houdt dus in dat ik evenveel proeven moet doen als
mijn collega’s in de helft van de tijd. Als je wat doorwerkt,
lukt dat ook, alleen heb je minder ruimte voor fouten. 

S@l: Waarom zou een jongere vandaag moeten kiezen voor
een studie chemie?

Om te beginnen raad ik jongeren die moeten kiezen aan
om out of the box te denken. Ik heb eigenlijk nooit een
opleiding chemie overwogen tot een week voor ik me
moest inschrijven, gewoon omdat ik dacht dat ik dan
de rest van mijn leven laborant zou zijn. En als ik de
reacties hoor van mensen tegen wie ik vertel dat ik
chemie studeer – blijkbaar denkt zo goed als heel
Vlaanderen hetzelfde. Dat is echt wel een probleem,
en dat ligt misschien aan het secundair onderwijs.
Zoals ik al zei heb ik zelf pas een week vooraf die optie
bekeken. Ik dacht dat het alleen chemie zou zijn en
was bang voor eentonigheid. Maar als je ook maar
even verder kijkt, dan blijkt al snel dat chemie eigenlijk
dé richting is met veel variatie. In je eerste jaar krijg je zo
goed als alle wetenschappen. En eigenlijk kan je
tegenwoordig nog echt veel andere kanten uit na dat
eerste jaar. Opportuniteiten bij de vleet. Je moet wel
een wetenschappenknobbel hebben, anders kom je er
niet in onze richting. Maar dat ligt in kleine dingen. Ik geef
iemand die gefascineerd is door de bubbels in een glas
Duvel een hogere slaagkans in een wetenschaps -
richting dan iemand met een fotografisch geheugen. 

S@l: We wensen je nog veel succes toe, zowel op sportief
als op studievlak! t

“Chemie is de wetenschap van
alles wat er rondom ons gebeurt.”
Natuurlijk zal een andere wetenschapper
hetzelfde zeggen over zijn vakgebied.
Maar indien je het met me eens bent zal
dat waarschijnlijk betekenen dat chemie
je intrigeert en dat je alles uit je dagelijks
leven probeert te verklaren via chemie.
Een zeer goede ingesteldheid om
chemie te gaan studeren dus!
Zelf was ik ook altijd al geïnteresseerd in chemie, en hoe meer
ik zag, hoe meer ik besefte dat ik er eigenlijk nog bijna niets
over wist. Hierdoor werd ik juist extra nieuwsgierig en was
de keuze voor chemie al snel gemaakt. Chemie is overal te
vinden omdat het juist zo’n breed gebied is, je kan dus na je
studies nog alle kanten op en zoveel je wil je interesses verder
onderzoeken, want de chemie staat uiteraard niet stil!

➜ Wat is de leukste les?

De leukste les uit het eerste jaar is ongetwijfeld grondslagen
van de chemie. Hier zal je alle beginselen zien die je de rest
van je studies nog gaat kunnen gebruiken. Het vak wordt
gegeven door een sympathieke prof waar de passie voor
chemie zo vanaf spat dat je er zelf door wordt aangestoken! 

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Het allermooiste moment is moeilijk te kiezen, maar het zal er
ongetwijfeld één bij Chemika zijn, de studentenkring van
chemie. Een ietwat kleinere kring maar daardoor ken je bijna
iedereen en is er een zeer gezellige sfeer. De labofrakfeestjes
zijn altijd een topper, want nerds als we zijn vinden we het
stiekem geweldig om te feesten in onze labojas.

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Informeer je! Lees folders, zoek mensen op… hoe beter je
weet wat iets inhoudt hoe beter je een keuze kan maken.
Alle faculteiten organiseren ook infodagen die zeker de moeite
zijn, ook op de openlesdagen kan je al wat opsteken, dus hou
zeker de websites van verschillende richtingen in het oog.
Maar als je iets in de chemische richting overweegt en nog
niet goed weet wat:

• : biochemie gaat specifiek over
cellen, DNA en andere biomoleculen, chemie over al de
andere elementen/moleculen om ons heen.

• : bij chemie word je klaargestoomd tot
pure onderzoeker, terwijl bij de ingenieurswetenschappen
alles veel meer toegepast is op de industrie (en dus word je
in mijn ogen meer gelimiteerd).

Dus laat de gekke ontdekkende professor in je tot leven komen,
geef je over aan je nieuwsgierigheid en kom chemie studeren! 

Arne Van den Bossche, 1e master chemie
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S@l: Je onderzoek gaat over de neurobiologie van leergedrag,
maar je bestudeert een minuscuul wormpje. Kan je daar wat uitleg
bij geven?

Wij willen weten hoe associatief leren geregeld wordt op
moleculair niveau. Leren verbanden leggen is belangrijk, we doen
dat onderzoek wel degelijk met de mens in het achterhoofd,
maar we werken met een eenvoudig modelsysteem. 

C. elegans is een modelorganisme met een vast aantal
lichaamscellen in een vast patroon, het werd voorgesteld als
modelorganisme voor de studie van het zenuwstelsel in
de jaren 1960. Het wormpje heeft exact 302 zenuwcellen.
Zelfs met dat eenvoudige zenuwstelsel kan het wormpje leren:
als het de keuze krijgt tussen een zoutarm en een zoutrijk milieu,
zal het zich normaal gezien in de richting van het zoutrijke
milieu begeven, tenzij het een eerdere ervaring heeft dat er op
de zoutrijke plek geen voedsel te vinden is. Dat gedrag is niet
definitief verworven, zo heel lang onthoudt hij dat niet, en het
hangt er ook van af hoe intensief de associatie tussen zout
en afwezigheid van voedsel “getraind” is. 

Zo’n eenvoudig dier heeft twee doelstellingen dat het
moet bereiken: voedsel vinden en een partner vinden.
En het neuro peptide dat wij bestuderen speelt in beide
gedragingen een rol.

S@l: Een neuropeptide?

Het is een klein signaalmolecule waarvan we aangetoond
hebben dat het betrokken is bij associatief leergedrag,
want als we een gen uitschakelen dat zorgt voor de productie
van dat molecule, dan blijkt dat het wormpje veel minder goed
verbanden kan leggen. Het leuke is, dat het peptide in kwestie
verwant is met oxytocine, een peptide dat belangrijke
neurobiologische functies heeft bij de mens, onder andere
bij leren en geheugenvorming.

S@l: Dat wormpje C. elegans wordt in vele
laboratoria wereldwijd bestudeerd. Waar komt het
voor in de natuur?

Het komt best veel voor. De referentiestam waar
we allemaal mee werken komt uit Engeland,
uit iemands achtertuin. Het wormpje leeft van
bacteriën en komt typisch voor op bijvoorbeeld
rottend fruit. Als je thuis een composthoop hebt,
dan is de kans groot dat daar C. elegans in leeft.

S@l: Zou je ook graag onderzoek doen naar neurobiologie bij
de mens?

Ik heb getwijfeld om voor mijn doctoraat een meer toegepast
medisch onderwerp te kiezen. Maar het zenuwstelsel van
de mens is zo enorm complex, en het bestuderen van een
overzichtelijk modelsysteem kan bijdragen om de basis -
principes van de werking van onze hersenen bloot te leggen.
Dat je dan de resultaten met de nodige voorzichtigheid
kan extrapoleren naar de mens vind ik net heel boeiend.
Modelsystemen helpen bijvoorbeeld ook om medicijnen te
screenen: in een eerste fase ga je kijken welk effect ze hebben
op de wormpjes, en dan kan je al beperken welke de moeite
lonen om in complexere systemen te gaan testen.

S@l: Wat is het vervolg van jullie onderzoek rond dat neuropeptide?

We willen de hersencircuits die actief zijn tijdens het leerproces
in kaart brengen, weten welke cellen daar een rol in spelen
en hoe de moleculaire activiteit van die cellen verandert.
We bestuderen ook de effecten van andere signaalmoleculen,
typische neurotransmitters zoals dopamine en serotonine,
die bij mensen een voldaan gevoel veroorzaken. u

Isabel Beets was één van de eersten die de opleiding
biochemie en biotechnologie heeft gevolgd.
Ze bestudeert leergedrag bij een kleine worm
met een klein brein, en leert daaruit dingen die ook
relevant zijn voor de neurobiologie van de mens.

IN BEELD BIOCHEMIE EN BIOTECHNOLOGIE
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Onderzoek met
een gouden pipet
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Je kan je niet echt voorstellen dat zo’n wormpje iets ervaart als tevreden heid,
maar wellicht is er toch een “beloning” aan verbonden wanneer de zoektocht
naar eten of een partner succes heeft, niet in het minste dat het de kans
op overleving vergroot.

S@l: Voor veel mensen is leren iets waar je taal voor nodig hebt… 

Dat klopt wel als je het hebt over boekenkennis verzamelen, maar leren is
meer dan dat. Associatief leren, dat is je gedrag of reactie aanpassen aan
vroegere ervaringen. Zoals een kind dat de bliksem ziet en zijn oren bedekt
omdat het weet dat de donder volgt. En associatieve leerprocessen dragen
niet enkel bij tot het leren van eenvoudige dingen zoals koken of de weg
vinden, maar net zo goed tot complex gedrag zoals relaties met andere
mensen aangaan. 

S@l: Je was één van de eerste lichting biochemici en biotechnologen.
Voordien kon je biochemie studeren als een specialisatie van chemie, maar vanaf
jouw jaar kon je vanaf de bachelor al voor biochemie en biotechnologie kiezen.
Waarom heb je die keuze gemaakt?

Ik was geïnteresseerd in de moleculaire processen van het leven.
Zuivere biologie studeren was een optie, maar ik heb minder voeling met
de hogere niveaus als systematiek en ecologie, het zijn echt de chemische
processen die mij boeien. Een studie chemie mist dan weer het bio-aspect,
dus was ik blij met die nieuwe optie. Ik heb ook wel overwogen om bio-
ingenieur te worden, en ik ben naar hun infodag geweest. Maar wat ik daar
hoorde heeft mij van gedacht doen veranderen. Naar mijn mening ligt de
nadruk voor bio-ingenieurs eerder bij toegepaste vragen als: hoe verhoog ik
de voedingswaarde of smaak van een gewas of groente? Terwijl ik mij
eerder afvraag welke mechanismen maken dat een dier of plant kan leven
in een veranderende omgeving. Ik wil eerder achterhalen hoe iets werkt,
dan hoe ik het kan gebruiken. Net zoals bij de bio-ingenieurswetenschappen,
is de opleiding in de bachelorjaren heel breed en divers, met grondige
inleidingen in chemie, fysica, en zelfs aardwetenschappen. In de master
konden we dan kiezen voor een meer fysiologische specialisatie of
bijvoorbeeld een optie meer gericht op modelleren en programmeren. 

S@l: Waarom zou een jongere vandaag kiezen voor biochemie en biotechnologie?

Het is een opleiding met veel potentieel. Op de arbeidsmarkt kom je
uiteindelijk misschien in concurrentie met bio-ingenieurs, maar je moet niet
bang zijn voor die concurrentie, want elk heeft zijn eigen troeven. Trouwens,
in een professionele omgeving werk je zo goed als altijd in teamverband,
en gemengde teams werken het beste. Ik vind dat ik een goede basis heb
verworven om te begrijpen hoe het leven werkt, en daarmee kan je vele
richtingen uit: de farmacie of de sector van de plantenbiotechnologie zijn
maar enkele voorbeelden. 

S@l: Waarom heb je een doctoraat gemaakt?

Doctoreren is heel leuk, een uitdaging waarin je veel kan leren op
wetenschappelijk niveau maar ook over jezelf. Je moet er hard voor werken,
jezelf blijven motiveren en tegen een portie stress kunnen, maar in ruil krijg je
veel flexibiliteit en veel kansen. We werken hier in een heel divers team,
wat het natuurlijk fijn maakt. Ik heb ook al wat kunnen meedraaien in
didactische opdrachten: les en practicum geven, en studenten begeleiden
die een bachelorproef of een masterproef voorbereiden. Dat is een fijne
afwisseling en maakt dat je ook andere “skills” ontwikkelt.

Van mijn studiejaar heeft een aanzienlijk percentage
een doctoraat gemaakt, misschien wel drie
vierden. Je kunt je afvragen of het doctoraat
een meerwaarde betekent op de arbeidsmarkt.
Het is in elk geval zo dat mijn jaargenoten die niet
voor een doctoraat gekozen hebben, ook snel
werk vonden in grote en kleine bedrijven, in de
opvolging van klinische studies en dergelijke.
Daarnaast merk je wel dat bedrijven ook graag
mensen met een doctoraat aannemen omdat die
geleerd hebben om zelfstandig een project te
beheren. Ik wilde zelf graag in het onderzoek
werken, en dan nog liefst in fundamenteel
onderzoek. Dan is een doctoraat noodzakelijk. 

S@l: En na het doctoraat?

Ik heb mijn proefschrift verdedigd in mei 2013,
en nu heb ik een postdocmandaat van het FWO
(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) voor
drie jaar. Onze onderzoeksgroep heeft een
ERC-beurs gekregen, dat is financiering van de
Europese Commissie om dit werk verder uit te
bouwen, en daar wil ik mijn verantwoordelijkheid
in nemen. Ik wil ook graag enkele jaren naar
het buitenland gaan, en ik ben daarvoor de
mogelijkheden aan het afspeuren. Vorige zomer
ben ik een tijdje in Cambridge geweest, ik ben
lezingen gaan geven in Edinburgh en in London,
en er zijn mogelijkheden in de USA. Momenteel ben
ik daar nog hard over aan het nadenken. 

S@l: Het feit dat je met je doctoraatsonderzoek een
publicatie hebt in het prestigieuze tijdschrift Science,
zet wellicht wel deuren open?

Ja, dat is zo, publicaties spelen uiteraard
een grote rol in je beoordeling voor beurzen
of contracten. En naast hard werken komt er
ook wel een beetje geluk bij kijken. Het is
fundamenteel onderzoek en je moet de uitkomst
afwachten, je hebt niet alles in de hand. 

C. elegans
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Als je graag de biologische
systemen en processen
meer vanuit een chemische
hoek wil leren kennen,
dan ben je bij biochemie
en biotechnologie aan het
juiste adres. Het is een zeer

interessante en steeds verder groeiende
wetenschap. Je leert alles over cellen en de
biochemie die er achter schuilt. Het is ook
een zeer brede studie, waardoor je nog veel
verschillende mogelijkheden hebt voor je
latere loopbaan. 

➜ Wat is de leukste les?

De leukste les dit semester vind ik
ongetwijfeld de les moleculaire biologie,
gegeven door professoren Robben en
Volkaert. Het is geen eenvoudig college
maar is wel een echt biochemievak.
Tijdens dit hoorcollege zal je professor
Robben zelden of nooit om stilte horen
vragen, aangezien iedereen zijn uiterste
concentratie goed kan gebruiken.

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Één mooi moment opnoemen is heel erg
moeilijk. Tijdens je studieloopbaan zal je
zoveel leuke momenten beleven, waarvan er
sommige al iets meer dan andere een
herinnering zullen blijven voor het leven.
Zo vond ik laatst een lezing van professor
Jules Hoffmann, een Nobelprijswinnaar,
één van de spannendste momenten van
het jaar. 

Als ik dan echt één mooiste moment moet
kiezen, dan zal het toch een van de vele
pizza-avonden zijn met een van mijn beste
vrienden. Doordat biochemie een kleine
richting is, zal je al snel merken dat er hechte
vriendschapsbanden gesmeed worden. 

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Als je twijfelt, kan je best even een kijkje
nemen in het vakkenpakket van het
programmaboek op de website van de
KU Leuven. Hier vind je wat extra informatie
over de vakken en hun inhoud. Daar zal je
zien dat biochemie een richting is met een
leuk gevarieerd vakkenpakket, dat van jou
hopelijk een kritisch denkende en creatieve
wetenschapper zal maken.

Kathelijn Verdeyen, 2e studiefase van de bachelor in de
biochemie en biotechnologie

Waarom Biochemie en
Biotechnologie studeren?

S@l: Zou je graag je hele carrière lang onderzoek doen?

Ja, op dit moment zie ik het wel zo. Dat sluit niet uit dat ik ooit overstap
naar de industrie: ook daar is interessant werk in R&D-afdelingen.

S@l: Je hebt de publieksprijs van de EOS Gouden Pipet gewonnen.
Waarom heb je daar aan deelgenomen?

Dat was eigenlijk geen open wedstrijd waarvoor iedereen zich kandidaat
kon stellen. Het tijdschrift EOS wilde naar aanleiding van zijn dertigste
verjaardag iets bijzonders doen, en heeft daarom het initiatief genomen
voor een wedstrijd om belangwekkend onderzoek naar een breder publiek
te brengen. Een vakjury is in het wetenschappelijke veld gaan speuren naar
geschikte kandidaten, en wellicht naar aanleiding van de persbelangstelling
voor onze Science-publicatie zijn ze bij onze groep terecht gekomen.
Ik werd gecontacteerd met de boodschap dat ik bij de laatste vijf mogelijke
kandidaten was, en of ik belangstelling had om mijn werk in het kader van
de wedstrijd uit te leggen aan een breed publiek van leken. Dat is niet altijd
evident, maar ik vind het wel belangrijk, en het was zeker een gelegenheid
om bij te leren. 

S@l: Wat moest je precies doen?

Ik moest een artikel schrijven voor EOS en een filmpje maken waarin ik het
onderzoek uitleg. (nvdr: google “Isabel Beets Youtube” als u het filmpje
wil zien!). Dan was er nog een slotevent op de Dag van de Wetenschap,
op 24 november, waar we een presentatie van tien minuten moesten geven.
En daarvoor hadden we een mediatraining gekregen van de mensen van
Toastmaster, een organisatie die zich toelegt op de verbetering van “public
speaking”. De publieksprijs is uitgereikt op basis van drie pijlers: iedereen kon
online stemmen voor het artikel en het filmpje, de mensen van Toastmaster
konden hun stem uitbrengen tijdens een try-out, en dan was er nog
een stemronde met het publiek van het slotevenement. 

S@l: Wat betekent het voor jou, die publieksprijs?

Het is natuurlijk heel leuk, zeker ook omdat je er tijd en energie in gestoken
hebt en gebrainstormd hebt hoe dat aan te pakken. Daarnaast stimuleren
financieringsinstellingen zoals het FWO onderzoekers ook om hun werk
aan het brede publiek kenbaar te maken. 

Het is logisch dat daar aandacht naar gaat. Wetenschap komt niet altijd
zo positief in de publieke aandacht. Medisch onderzoek dat dicht bij
toepassingen staat, daar zullen mensen meestal de zin van begrijpen,
maar voor het fundamentele onderzoek dat wij doen is het echt wel
belangrijk dat wij de moeite nemen om aan het brede publiek uit te leggen
waarom we dat doen. Het is zeker de verdienste van die EOS-prijs om
daar aan bij te dragen.

S@l: Nog veel succes daarmee in de toekomst en bedankt voor je tijd. t



20

IN BEELD BIOLOGIE

Onderzoek
ten dienste van
natuurbehoud

Elk ecosysteem, elke bedreigde
soort redden kunnen we niet.

Maar als we zorgvuldig
de effecten bestuderen van

vervuiling en van realistische
maatregelen voor natuurbehoud,

dan kan dat onderzoek
een wereld van verschil maken.

Laat u meeslepen door
Tobias Ceulemans, een bioloog

met een doel.

S@l: Waarom heb je voor een opleiding biologie
gekozen?

Biologie is een ontspoorde hobby. Als zesjarig kind
was ik al bezig met plantjes kweken. Later was ik
actief bij de Jeugdbond Natuur en Milieu en bij
Natuurpunt, organisaties die bezig zijn met
natuurbehoud. Het secundair onderwijs heeft
mijn interesse voor biologie als wetenschap, en
voor alle wetenschappen, bevestigd. Iets anders
studeren was geen goed idee, in een andere
opleiding had ik het wellicht minder goed gedaan
omdat dit is wat mijn interesse wegdraagt. 

Mijn vader raadde me aan om bio-ingenieur te worden. Pas op, dat is een
prima opleiding, maar ingenieursstudies waren toch niets voor mij. Ik ben
biologie gaan studeren omdat ik fundamentele problemen wou leren begrijpen
en ontrafelen. Een ingenieur zal een concrete vraag met zijn probleem -
oplossende manier van denken snel kunnen aanpakken, een wetenschapper
kijkt meer fundamenteel naar hoe het systeem als geheel werkt en kan dus
ook globalere, niet voor de hand liggende oplossingen aanreiken.

Ik werk nu veel samen met bio-ingenieurs en ook met wetenschappers uit
andere disciplines zoals chemie. Strikte grenzen zijn niet zinvol. De kennis
en technieken van andere wetenschappen blijken erg nuttig in de biologie.

S@l: Zou je aan jongeren vandaag aanraden om biologie te studeren?

De beste raad die ik kan geven is deze: denk na en sta stil waar je je goed
bij voelt. Je moet niet kiezen voor een geschikt diploma om aan een
lucratieve job te geraken. Je moet echt je interesse durven volgen.
Zou bio-ingenieurswetenschappen of biochemie en biotechnologie een
beter diploma opleveren voor de arbeidsmarkt? Dat moet je je niet afvragen,
want je bent meer dan je diploma. Wat telt is toch altijd wat je er zelf van
maakt, en je zal er meer van maken als je je echt goed voelt bij je opleiding. 

Ik was één van de laatste licentiaten in de biologie, na ons is het bachelor-
mastersysteem ingevoerd. Wat ik erg goed vind, is dat je al in de bachelorjaren
een onderzoeksopdracht moet afwerken. Ik raad iedereen aan om al bij
het begin van de opleiding te kijken welk soort onderzoek je kan doen.
Bij biologie is er behoorlijk wat internationaal onderzoek, bijvoorbeeld naar
wilde koffiesoorten in Afrika. Dat is fundamenteel onderzoek, het vereist
moderne DNA-technieken maar net zo goed veldwerk. In dit voorbeeld
brengt veldwerk je op de meest onwaarschijnlijke en onbereikbare plekken
in Ethiopië, waar je niet eerder beschreven wilde koffiesoorten gaat verzamelen.

DOOR SISKA WAELKENS



De kennis die je zo opbouwt is nuttig, want wilde
soorten kunnen eigenschappen hebben die plots
heel erg belangrijk blijken, zoals bijvoorbeeld
weerstand tegen ziektes. Iets gelijkaardigs doen
we voor wilde appelsoorten. Ook de bijencrisis
is iets waar we vanuit de biologie vanuit allerlei
invalshoeken naar kijken. Als bioloog hebben we
heel veel mogelijkheden om zo’n probleem
te benaderen, we zitten niet vast in één eigen
methodologie. In mijn onderzoek bekijk ik
biologische vragen vanuit chemie, vanuit fysica,
zelfs vanuit landbouw: hoe kunnen we onze
kennis vertalen naar duurzame landbouw?
Je hebt altijd heel brede opties. 

Je leert aan de universiteit geen job. Je krijgt een
aantal vakken, maar zelfs dat is niet de essentie.
Een bioloog heeft een interesse die, over de vakken
heen, te maken heeft met de natuur begrijpen.
Als je jezelf herkent in die overkoepelende interesse,
dan is biologie jouw richting. Als je liever één
bepaald onderdeel uitdiept, dan is een andere
opleiding misschien meer iets voor jou.

Trouwens, dank zij de brede bacheloropleiding
zijn er masteropties buiten biologie, zelfs bij chemie
en geologie. Ik had het geluk dat ik sedert mijn
zesde wist wat mijn pad zou zijn. Voor iemand
die dat nog niet weet, is biologie ook een goede
keuze omdat er zoveel opties open blijven.

S@l: Waarom heb je eigenlijk beslist om een
doctoraat te maken?

Onderzoek is gewoon wat ik wil doen. Ik kon ook
voor Natuurpunt gaan werken. Maar ik wilde
liever eerst mezelf ontwikkelen en bijdragen aan
de kennis die we nodig hebben om natuurbeheer
op de meest effectieve manier te doen. 

S@l: Je doctoraat heb je vorig jaar afgelegd. Wat nu?

Ik heb een postdoctoraal mandaat van het FWO
(Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek). 

Ik heb niet zo’n uitgebreide publicatielijst, maar de publicaties die ik heb,
zijn van goede kwaliteit en erg relevant. Ik heb ook een interessant project
en goede buitenlandse referenties. Er wordt veel gesproken over publicatie -
druk, mijn ervaring is dat je je daar niet door mag laten afschrikken als je graag
onderzoek wil doen. De tendens is trouwens de laatste jaren dat er meer
wordt gekeken naar de kwaliteit van de publicaties, niet enkel naar het aantal.

S@l: Kan je wat uitleg geven over je onderzoek?

Ik bestudeer biodiversiteit in graslanden, en de relatie met bemesting,
meer bepaald met stikstof- en fosforvervuiling. Onze ecosystemen zijn sterk
vervuild, onder andere door de overproductie van vlees en alle implicaties
die dat heeft voor de landbouwpraktijk. Het probleem is zeer groot, en er is
nog veel te weinig onderzoek gebeurd. Hoe kan je intensieve landbouw
verzoenen met behoud van biodiversiteit? Reservaten inrichten en
onderhouden, wat Natuurpunt doet, is niet voldoende. Ik probeer met mijn
onderzoek kennis te leveren die ons kan leren hoe we biodiversiteitsbehoud
het beste aanpakken. En vanuit de politiek is daar wel vraag naar. Op mijn
doctoraatsverdediging waren vier politieke partijen vertegenwoordigd,
en ook de Boerenbond. 

Het is belangrijk om dit type onderzoek te vertalen naar de brede
gemeenschap. Eigenlijk is dat voor alle onderzoek belangrijk. Je werkt met
gemeenschapsgeld en dan moet je daar verantwoording voor afleggen.
Bovendien zorgt die communicatie-oefening er ook voor dat je niet
eenzaam wordt als onderzoeker, dat je blijft stilstaan bij de relevantie van
je werk. Dat helpt mij om gelukkig te blijven bij wat ik doe. Veel doctoraten
zitten jammer genoeg in de bibliotheek stof te verzamelen, ik wil dat
dat van mij wordt gelezen en gebruikt.

S@l: Over welke graslanden gaat het dan?

Natuurlijke graslanden zijn er niet in Europa, behalve dan in de bergen
boven de boomgrens. Al onze graslanden zijn ontstaan door het kappen
van bos voor de veeproductie. Het zijn in oorsprong zeer biodiverse
systemen en het zijn reservoirs voor pollinatoren zoals bijen. De laatste
50 jaar is er echter veel veranderd, door de intrede van mechanisatie in
de landbouw. Veel graslanden zijn gescheurd en opnieuw ingezaaid,
waarbij het hele ecosysteem eigenlijk vernietigd is. Op andere plaatsen is
massaal kunstmest gebruikt – dat gebeurt vandaag ook in nieuwe landen
zoals China of India, waar de vraag naar vleesproductie plots enorm stijgt.
Graslanden vandaag kunnen tot 400 keer meer nutriënten bevatten dan
de vroegere ecosystemen, doordat ze zelf bemest zijn of doordat er
nutriënten ingespoeld zijn vanuit akkerland. u

Tobias Ceulemans
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S@l: Bemesting is een grote boosdoener voor
de biodiversiteit.

Maar je kunt bemesting niet afschaffen.
De landbouw moet een goede productie
behouden, daar moeten we als wetenschapper
ook respect voor hebben. De belangrijkste
bekommernis van mijn onderzoek is de
aanwezigheid van fosfor in bodems. Uit mijn
onderzoek blijkt dat fosfor schadelijker is dan
stikstof voor de biodiversiteit. Stikstof kan
uiteindelijk nog wegspoelen maar fosforschade
is niet te herstellen, zelfs niet op langere termijn.
En er is nog een andere reden om fosfor in
bemesting te beperken: fosfor is niet onbeperkt
voorradig in goedkoop te ontginnen reserves.
Als we fosforbemesting kunnen beperken of
overbodig maken, dan kan de landbouw daar
ook vragende partij voor worden.

S@l: Gaat je onderzoek vooral over graslanden
in België?

Ik onderzoek laaglandgraslanden van Noorwegen
tot Spanje. In de Alpengraslanden is vermesting
voorlopig minder een probleem – daar is er vooral
een probleem door de opwarming van de aarde,
die er voor zorgt dat de boomgrens naar boven
opschuift en het grasland kleiner wordt.
Het is essentieel om over de grenzen te kijken.
Een eye-opener voor mij was het contact met
Carly Stevens in Lancaster. In Vlaanderen zijn alle
graslanden aangetast door mest en fungiciden.
In Groot-Brittannië zijn er nog intacte graslanden,
binnen landbouwsystemen hebben vele boeren
een klein stukje van hun areaal dat ze sedert
generaties niet ploegen of bemesten.
Ons onderzoek toont aan dat die kleine stukjes
schitterende reservoirs zijn van biodiversiteit.

Ons advies is dus om die kleine stukjes te blijven beheren zonder mest en
fungiciden. We moeten de subsidiesystemen zo hervormen dat land bouwers
worden aangemoedigd om, bijvoorbeeld, twee procent van hun areaal
traditioneel te beheren, en dan iets minder beperkingen hebben voor
bemesting van de rest van hun areaal.

Het huidige subsidiesysteem zorgt er voor dat ze geneigd zijn om dat
laatste stukje, dat ze nooit hebben nodig gehad, toch ook in te schakelen
om hun inkomsten te optimaliseren. Helaas heeft Europa de neiging om
overproductie te subsidiëren eerder dan natuurbehoud te ondersteunen.
We hopen met die boodschap echt door te dringen: voor de biodiversiteit
zijn die onbemeste stukjes van levensbelang. Dat er elders meer wordt
bemest, lijkt niet zo’n probleem – eenmaal een bepaalde drempel voor
fosfor overschreden, is de biodiversiteit toch aangetast, een beetje meer
maakt dan geen verschil meer. 

S@l: En dat is het soort informatie dat de politiek nodig heeft?

Mest is nodig en ecosystemen zullen vernietigd worden. We moeten
keuzes maken, beslissen hoeveel we gaan bemesten en hoeveel we gaan
behouden. En hoe intact we die wilde stukken willen houden. Om daar
zinvolle beslissingen over te nemen, is ons soort onderzoek inderdaad
nuttig. Stel dat we kunnen uitmaken dat minimaal 10%, of 30%, of de helft
van het Amazonewoud bewaard moet blijven om biodiversiteitsverlies
te beperken, dan is dat informatie waar beleidsmakers iets zinnigs mee
kunnen doen. 

Als ecoloog zou ik het liefst 100% van alle soorten bewaren, maar ik moet
pragmatisch denken. Ik weet bijvoorbeeld het laatste plekje in Vlaanderen
liggen waar nog veldgentiaan staat. Toen ik daar voor het eerst kwam,
stonden er een tachtigtal planten, nu nog 10. Dat is ontzettend jammer,
maar misschien moeten we aan de boer die vlakbij een veld bewerkt waar
veel mest afspoelt zeggen: kijk, blijf dit stuk gebruiken, maar hou dat andere
stuk verderop intact. Dan is de veldgentiaan verloren, maar is er meer en
misschien belangrijkere biodiversiteit bewaard. Uiteraard moet je zo’n
uitspraken baseren op onderzoek. Moeten die Britse boeren 2% intact
houden, of moet het 2,5 zijn, of nog meer? Dat te weten is essentieel
voor een goed beheer.

S@l: En heeft de politiek daar dan inderdaad oren naar?

Wel, ongeduldig mogen we niet zijn. Kijk bijvoorbeeld naar wat sommige
collega’s van dierkunde doen met hun visserij-onderzoek. We weten sedert
de jaren ’60 hoeveel je mag vissen om duurzaam te blijven. Pas in 2013 is
er een EU-richtlijn uitgevaardigd die die kennis implementeert. Het kan dus
lang duren, maar als je volhoudt, en goed lobbywerk doet, dan kan je mee
een verschil maken. Ook met het Steviaverhaal zie je dat: professor Geuns
heeft decennia gewerkt en veel volharding getoond, en nu wordt Stevia
inderdaad gebruikt in de voeding, als gezond alternatief voor suiker.

S@l: Heb je voor je doctoraat veel veldwerk gedaan?

Ik heb veel rondgereden met de auto – niet zo goed voor de biodiversiteit,
maar de afgelegen plaatsen waar ik naartoe moest, daar kom je niet met
de trein! Dan ga ik rondwandelen, proefvakken maken, noteren welke
planten soorten daar voorkomen, bodemstalen nemen. Het zijn altijd leuke
wandelingen, soms ook avontuurlijk, sommige graslanden bereik je enkel
via een steile helling zonder pad. 



Een goede voorbereiding is essentieel, maar die zomer campagnes zelf zijn
een plezier. Het is fysiek hard werk – en de intellectuele uitdagingen houden
we voor in de winter, als we analyses doen en interpretaties. 

S@l: Is vervuiling de belangrijkste oorzaak van soortenverlies?

Een eerste oorzaak is habitatdestructie, door de aanleg van wegen, door
ploegwerk in de landbouw, door bos te kappen… Dat is in principe politiek
op te lossen. En dan heb je inderdaad alle vormen van vervuiling, door
nutriënten, opwarming, fungiciden, zware metalen… Elk ecosysteem
reageert anders op zo’n set aan factoren. Alpien grasland is bijvoorbeeld
veel gevoeliger voor opwarming dan laaglandgrasland. Dat ecosysteem is
specifiek aangepast aan de koude omstandigheden boven de boomgrens.
Zware metalen zijn een groot probleem voor vissen, omdat die daar steriel
van worden. Planten passen zich aan, er ontstaan zelfs nieuwe soorten met
een mechanisme dat zware metalen belet om binnen te dringen in de cellen.
Je ziet: we zijn in de ecologie ook met moleculair en cellulair onderzoek bezig.

S@l: Om iets te veranderen, is er een mentaliteitswijziging nodig…

Ja, dat is zo, en als het niet lukt om de politiek te beïnvloeden, dan moet je
het publiek aanspreken. Dat is destijds gebeurd met de zure regens. 

Het probleem was bekend sedert de jaren 
1950-1960: de oorzaak was zwaveldepositie
door de verbranding van steenkool. In de jaren
1980 zijn er foto’s verspreid van bossen die
afstierven door de verzuring. Dat was zo duidelijk
dat het publiek massaal voor de bossen is
opgekomen. Op 10-15 jaar tijd is de zwavel -
depositie gedaald naar zo goed als nul, de politiek
heeft maatregelen genomen onder druk van het
publiek, de industrie heeft een inspanning gedaan
verplicht door de politiek en de bossen zijn
langzaam beginnen herstellen. 

S@l: Nu nog de graslanden… We hopen met je mee! t

In tegenstelling tot veel mensen die
biologie studeren, ben ik niet iemand
die al van kleins af aan geboeid was
door de natuur. Ik ben in vanalles en
nog wat geïnteresseerd, en net daarom
heb ik biologie gekozen. Het is een
richting waar je alle kanten mee uit kan.
Van exacte wiskundige modellen om
populaties of chemische processen

te beschrijven, over classificatie van plant- en diersoorten,
tot de meer humane kant van psychologie, sociologie en
antropologie, het wordt allemaal belicht in deze studie.
Je leert heel wat bij over dingen die je elke dag om je heen
ziet, en daarom is het niet moeilijk om geboeid te blíjven in
deze richting. Daarenboven kan je in de eerste jaren een heel
breed pakket aan vakken ontdekken, om zo te weten te
komen wat jou precies interesseert. In de latere jaren heb je
dan weer veel keuzevrijheid om je toe te spitsen op het aspect
van de biologie dat jou aanspreekt.

➜ Wat is de leukste les?

Microbiologie! Dit is een vak dat in het eerste semester van de
tweede bachelor gegeven wordt. Ik vond het vooral interessant
omdat de leerstof erg divers was. Zo leerde je bijvoorbeeld hoe
bacteriën je ziek maken en hoe antibiotica dan werkt, maar
bijvoorbeeld ook welke processen een micro-organisme
allemaal gebruikt om zichzelf in leven te houden, of welke
schimmel er op je brood zit. 

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

In Leuven heb ik veel nieuwe vrienden leren kennen, en er zijn
dus al heel wat mooie momenten gepasseerd. Ik kan vooral
genieten van kleine gezellige momentjes, zoals picknicken in
het park tussen twee lessen door, of spelletjesavonden op kot.
Maar ik heb me zeker ook al vaak kunnen amuseren op
feestjes van BIOS, de studentenkring. Er is altijd veel sfeer, en
omdat biologie niet zo heel groot is kom je er heel wat mensen
tegen die je kent.

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Ontdek al je opties en babbel zeker eens met een aantal
studenten. Velen onder jullie twijfelen misschien ook tussen
biologie, biochemie en biotechnologie, en bio-ingenieur.
Houd daarbij in het achterhoofd dat biologie de wetenschap is
van het leven van molecule tot ecosysteem, terwijl biochemie
het veel kleiner houdt en zich vooral focust op dat eerste.
Bio-ingenieur is dan weer veel toegepaster, en probeert de
fundamentele wetenschap die in de biologie onderzocht wordt,
uit te dragen naar een meer probleemoplossende aanpak.

Elja Eskens, 3e studiefase van de bachelor in de biologie
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IN BEELD GEOGRAFIE

Bodems en beschavingen

Stukken van de wereld zien, uitleggen waarom ze
er zo uit zien, en begrijpen wat dat betekent voor
de mensen die daar wonen. Een geograaf heeft
bijzondere ogen nodig. Zo ook Benjamin Campforts,
die ons met veel enthousiasme vertelt over zijn
doctoraatsonderzoek.

S@l: Waarom heb je gekozen voor een opleiding geografie?

Toen ik mijn keuze moest maken, vond ik alle wetenschappen boeiend,
ik wilde niet voor één discipline kiezen. Voor mij moest het een bredere
opleiding worden. Eigenlijk twijfelde ik oorspronkelijk tussen geneeskunde,
burgerlijk ingenieur en geografie. Geneeskunde leek bij nader inzien niet
zo’n goed plan want ik ben geen held met bloed en zo. Tussen de twee
andere ben ik overtuigd geraakt op de infodag, door met professoren te
spreken als Nicole van Lipzig en Anton Van Rompaey, die dan naar je toe
komen en uitleggen waar ze mee bezig zijn en waarom. Zij lieten mij inzien
dat ik liever dingen grondig begrijp dan dat ik ze gebruik of manipuleer
om een concreet doel te bereiken, dus waren exacte wetenschappen
een betere keuze dan toegepaste.

Twee aspecten van geografie trokken mij in het bijzonder aan: de manier
waarop wetenschap wordt gebruikt om het maatschappelijk functioneren
te begrijpen, op een manier die dicht bij de leefwereld van mensen staat.
En het exacte, het streven naar weten om te weten, naar kennis eerder
dan naar toepassingen. Bovendien ben ik graag buiten bezig, in het milieu,
weg van de boeken. Als kind was ik al enorm gefascineerd door de bergen.

S@l: Heb je dan niet overwogen om geoloog te worden?

Ja, maar de interactie met de maatschappij is voor mij een waardevolle
extra dimensie in de geografie. 

S@l: Tijdens de opleiding doen jullie veel excursies, is dat nuttig?

Daarvoor alleen al zou je geografie studeren. Je doet geregeld excursies van
een hele week, en dat is een gigantische leerschool. Dan sta je daar ergens
in een omgeving, met een prof die je leert kijken en begrijpen. Volgens mij
leer je daar als geograaf veel meer dan in een hoorcollege. Dat wordt zelfs
sterker met de jaren, je gaat steeds meer aan die excursies hebben.
Het is ook gewoon leuk. Het kan natuurlijk voorvallen dat je een hele week
in de regen staat, maar ook dat is een ervaring die je dan als groep samen
doormaakt. Wij kwamen met ons jaar heel goed overeen, wij blijven elkaar
trouwens zien na onze studies. We komen geregeld samen, ik denk dat
dat typerend is voor studierichtingen met veel excursies. 

DOOR SISKA WAELKENS Spanje: selectie van een studiegebied, maart 2013

Het Sorbas-Tabernas extensie bekken

Insnijding van de huidige rivier in vroeger afgezette alluviale
sedimenten resulteert in terrasvorming (Rogativa catchment). 

Olijfbomen getuigen van de snelheid waarmee erosieprocessen
het landschap aanpassen. Sinds de aanplanting van de bomen
is het gedeelte tussen de voet van de boom en het huidige
oppervlak weg geërodeerd. Met Tom Vanwalleghem (nabij Cordoba). 

Spanje in de winter is geen garantie op een stralende zon.
Met Joris de Vente in het Taibilla-bekken. 
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S@l: Waarom heb je beslist om een doctoraat
te maken?

Niet zozeer voor de arbeidsmarkt; als geograaf
vind je ook werk zonder doctoraat. Ik ben tijdens
mijn studies geboeid geraakt door onderzoek.
In je schoolcarrière zie je voortdurend mensen
die voor de klas iets uitleggen, aan de universiteit
komt daar iets extra bij: dan staat daar een prof
dingen uit te leggen die eigenlijk het resultaat zijn
van zijn eigen onderzoek. Die nieuwe kennis,
daar wilde ik ook aan bijdragen. 

S@l: Waarom de keuze voor fysische geografie?

De opleiding geeft een goede integratie van
fysische en sociale geografie. Nu, je merkt wel bij
jezelf wat je meer ligt. Ik ben meer aangetrokken
door de fysische wetenschappen, ik heb ook
een minor informatica gedaan, wat een erg leuke
combinatie vormt. Je kan proberen om de natuur,
die dynamisch en complex is, te vatten in een
computermodel, dat vrij lineair functioneert. Ik vind
het geweldig om de twee te kunnen combineren.
Dat is bij sociale geografie ook mogelijk, maar bij
fysische ligt dat wat meer voor de hand. 

Toen ik een masterproef moest kiezen, had ik een
duidelijk idee van wat ik wilde doen. 

Ik ben naar mijn promotor gestapt en heb gezegd: ik wil iets doen met
veldwerk in het buitenland, waarbij ik kan modelleren. Modelleren is heel
conceptueel, en als je de voorspellingen van je model dan kan bevestigen
met veldresultaten, dan heb je eigenlijk heel sterke informatie die van twee
kanten komt. Toen heeft mijn promotor een thesisonderwerp op maat
voor mij verzonnen: ik heb een model gemaakt van het landschap van een
gebied in de Andes, en dan bekeken hoe je zo’n model kan gebruiken om
inzicht te krijgen in erosieprocessen. Op het terrein kan je erosiesnelheden
kwantificeren door de analyse van de aanwezigheid van bepaalde
radioactieve isotopen. Ik heb dus een model gemaakt, chemische analyses
gedaan in een labo, en de geologie van de regio in kwestie bestudeerd.
Integratie van informatica, chemie en geologie om een maatschappelijk
relevant probleem te bestuderen: dat is geografie ten voeten uit.

S@l: Wat zijn de plannen voor na je doctoraat?

Ik ben nog helemaal niet bezig met carrière planning, ik heb daar op dit
ogenblik ook echt geen behoefte aan. Ik doe iets wat ik graag doe, we zien
wel wat de toekomst brengt. Ik zie dat doctoraat niet als een carrièrezet,
eerder als een fijne werkomgeving om veel bij te leren.

S@l: Waarover gaat je onderzoek?

Ik onderzoek het verband tussen bodemdegradatie en het teloorgaan
van beschavingen. Daar zit dus een belangrijk historisch element in.
Bodems zijn cruciaal voor de ontwikkeling van beschavingen. De bodem is
een ecologische grens tussen de diverse sferen: de atmosfeer, de lithosfeer,
de biosfeer. In bodems en vegetatie zit wereldwijd ongeveer 2000 à 2200
gigaton koolstof gestockeerd, in de atmosfeer slechts 750 à 800 gigaton.
Om maar te zeggen dat bodems een ecologisch erg relevante factor zijn.
Belangrijke eigenschappen van bodems zijn de beschikbaarheid van
nutriënten en water, en daaruit volgend de capaciteit om planten te laten
groeien. Bodems zijn een grondstof, zonder bodem is er geen landbouw
mogelijk en zonder landbouw kan er geen beschaving groeien. 

S@l: En jullie bekijken hoe erosie een impact heeft op de productiviteit van bodems? 

Erosie is bepalend voor het vochtgehalte, het gehalte aan organische stof
en de dikte van een bodem, die naast agrochemische factoren cruciaal zijn
voor gewasproductiviteit. u

Het geselecteerde studiegebeid in Spanje (Taibilla-bekken): Sterk geërodeerde bodems aan de top
met duidelijke sedimentdepositie aan de voet van de helling. Sedimentpakketten van meer dan
5m werden teruggevonden aan de uitlaat van het bekken daar waar de bodem slechts 10-30cm dik
is op de hoger gelegen flanken. Merk ook de terrassen op de helling op die wijzen op een historische
cultivatie van dit land. 



Erosie is er al sinds het absolute begin van de beschaving. Er bestaat veel
literatuur over het verband tussen bodem degradatie en het ten gronde gaan
van beschavingen. Zelfs in oude teksten van Plato en Xenophoon vind je
daar beschrijvingen van. Nu, wat in die teksten staat, dat is in mijn ogen een
praatje. Wat wij willen doen is dat kwantificeren, meten, en op basis daarvan
kijken of het waar is. Erosie wordt veel bestudeerd, maar tot nu toe vooral
op korte termijn: erosieprocessen over enkele tientallen jaren, zeg maar.
Wij zoeken naar manieren om 2000 jaar terug te kijken. 

Op historisch belangrijke sites, zoals Sagalassos, zijn de sedimenten goed
gekarakteriseerd, maar erosie bestuderen wil eigenlijk het omgekeerde:
waar komen die sedimenten vandaan, waar ligt de plaats waar ze nu
niet meer zijn? 

S@l: Hoe ga je te werk om dat te weten te komen?

De techniek die we gebruiken om dat te kwantificeren, is gebaseerd op
een radioactief isotoop, Beryllium-10. Dat isotoop wordt in de atmosfeer
gevormd door de inwerking van kosmische straling, en het wordt uit
de atmosfeer aangevoerd naar de aarde door regen. Dat gebeurt overal op
de aarde. Je gaat dan in een bepaalde regio zoeken naar een referentie
voor de “normale” hoeveelheid Beryllium-10 in die regio, die varieert
naargelang het klimaat en de breedtegraad. Daarvoor heb je een referentie -
meting nodig op een plaats die nooit verstoord is door menselijke activiteit,
typisch onder oude bossen. Op andere plaatsen in dezelfde regio ga je
dan zoeken waar de Beryllium weg is en waar hij naartoe verplaatst is.
Daar komt van alles bij kijken; je moet ook rekening houden met het feit
dat het Be-isotoop gaat bewegen in de bodem, dat het meer of minder
adsorbeert aan bodempartikels afhankelijk van de specifieke eigenschappen
van die bodem. Voor dat soort onderzoek werken we samen met bio-
ingenieurs die gespecialiseerd zijn in bodemkunde. 

Door te modelleren kunnen we wat we leren toepassen op grotere gebieden
dan alleen maar het stukje waar we stalen nemen. Stel dat je een bult hebt
in het landschap, dan verwacht je dat er boven erosie is en in de vlakke delen
accumulatie, zo’n dingen kan je modelleren. En op basis van staalnames
kan je zien of het verschil in de aanwezigheid van Berylliumisotopen
overeenkomt met wat het model voorspelt. 

We testen en calibreren de methodologie in een referentiegebied in België,
de leemstreek. De impact van bodemerosie op gewasopbrengsten is hier
beperkt omdat de leemstocks groot zijn, maar er is wel een verplaatsing
vast te stellen van Beryllium-10 in een referentieprofiel onder bos ten
opzichte van diverse plaatsen in velden daarrond. 

Met die geteste methodologie trekken we dan naar de gebieden waar we
echt antwoorden willen vinden op onze vraag: hebben mensen een impact
gehad op de hoeveelheid bodem die er nu nog is? Dat zijn met name een
streek in Zuid-Oost-Spanje met dunne en slechte bodems, en een gebied
in het zuiden van Brazilië. In Spanje gaan velen er van uit dat de bodem
dun is geworden door erosie, wij meten of dat effectief zo is of dat het daar
misschien altijd al een arme streek is geweest. In het studiegebied in Brazilië
zijn er pas sinds de laatste 100 jaar duidelijke sporen van menselijke impact,
omdat er pas sedert die tijd ontbossing is ten gevolge van landbouw.

IN BEELD GEOGRAFIE

Een van de geselecteerde studiegebiedjes met duidelijke erosie
aan de toppen en depositie in het centrum. Deze tendens hopen
we te meten met meteorisch 10Be.

Interactie met de lokale bewoners in het studiegebied.
Met Espeto, Benjamin, Wouter en een vriendelijke jongeman. 

De samenwerking met de universiteit van Santa Maria zorgt voor
een bundeling van werkkrachten op het terrein en garandeert
een vlotte verwerking en interpretatie van de laboresultaten.

Het proces van bodemvorming is duidelijk zichtbaar
in deze profielput.

Brazilië: alle foto’s genomen in Arvorezinha,
Rio Grande do Sul 
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S@l: Dus zijn jullie gaan stalen nemen in Spanje en
Brazilië?

Eerst moet je een goede studiesite vinden.
Dat is niet zo evident, we hebben daar veel tijd
in gestoken. In Spanje hebben we een geschikt
bekken gevonden, de staalname daar doen we
wellicht in de lente. In Brazilië heb ik de studiesites
samen met een thesisstudent geselecteerd, ik ben
er zelf drie weken geweest en die student is daarna
nog een drietal maanden gebleven om verder
onderzoek te doen. We hebben vier plekken
gedetecteerd, waaronder dus een referentiesite
onder bos, en sites met expliciete geomorfologische
kenmerken zoals convexiteiten, concaviteiten en
sedimentatiemateriaal. Interessant is dat we daar ook
een veld bestuderen waar een specifieke land bouw -
techniek wordt toegepast die erosie tegengaat. 

Het gebied in kwestie is een afgelegen landbouw -
streek. Het bodemconservatieproject heeft een lichte
stijging van de productiviteit als gevolg, niets heel
spectaculairs als je de cijfers ziet. Maar die lichte
stijging betekent in de praktijk voor de mensen ter
plaatse wel het verschil tussen leven op de rand
van extreme armoede, en een opbrengst op basis
waarvan ze een klein overschot kunnen genereren,
en dan kunnen sparen om een tractor te kopen…
Zo’n programma maakt dus echt een verschil voor
de mensen. Het is heel bijzonder om daar deel van
uit te maken.

S@l: Je werkt samen met een thesisstudent die
drie maanden in Brazilië is gebleven?

Hij is bijlange niet de enige van geografie die
zoiets meemaakt. Er zijn veel studenten die voor
hun thesis een tijd in het buitenland verblijven,
en dat is natuurlijk een meerwaarde die ver
boven het wetenschappelijke gaat. 

S@l: Bedankt voor je tijd! t
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Geografie is een erg brede wetenschap
die je een brede kijk geeft op de wereld,
het is een combinatie van sociale en
fysische wetenschap. Zowel economie,
samenleving, milieu en natuur komen
aan bod. 

Daarnaast zijn er naast alle lessen
verschillende terreindagen, die zowel
enorm interessant zijn als ongelooflijk plezant. Je kan dan echt
zien wat je leert, en het zorgt voor een geweldige sfeer tussen
de geografen. In totaal ben je in je bacheloropleiding meer dan
honderd dagen op excursie, op het einde van je derde jaar trek je
zelfs een hele week de wereld in.

Wikipedia doet geografie af als een beschrijvende wetenschap,
maar het is veel meer dan alleen dat:

• Het is het bestuderen van de interactie tussen mens en aarde:
onderzoeken welke processen de bodem veranderen of
nagaan wat de beste plaats is om een vestiging te lokaliseren, 

• Het is het opstellen van ruimtelijke modellen om beslissingen/
beleid te analyseren: wat is de impact van het klimaat op deze
verandering, wat is het effect van de verandering van het
klimaat op deze plaats? 

• Het is het ontleden van de ruimtelijke structuur van de stad,
en de invloed van de bevolkingsgroei hierop.

En het is nog zoveel meer!

➜ Wat is de leukste les?

Fysische geografie: dit is een tweedejaarsvak waarbij de
organisatie en evolutie van het aardoppervlak wordt bestudeerd.
Hydrologie, klimatologie, geomorfologie, glaciale processen…
En als kers op de taart de tweedaagse excursie naar de Noord-
Franse kust om de kustprocessen te bestuderen.

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Ongetwijfeld het Kerstfeestje dat Merkator, de studentenkring van
de geografen, organiseert. Aan het einde van het eerste semester
komen proffen, assistenten, oudstudenten en geografen-in-
opleiding samen voor een gezellig diner en een geweldig feest
achteraf. Het feit dat elke student hierop aanwezig is, bewijst
maar wat een goede sfeer er is tussen alle geografen!

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Door de opwarming van de aarde, een proces dat binnen geografie
erg bestudeerd wordt, zijn geografen de wetenschappers van
de toekomst! :D Moest je nog niet overtuigd zijn of geografie je
interesseert: like de Facebookpagina van ‘Geografie KU Leuven’,
daarop zetten onze proffen dagelijks geografische artikels uit
de actualiteit. Je zal zien dat je al veel meer met geografie in
aanraking komt dan je kon vermoeden!

Marthe Wens, 3e studiefase van de bachelor in de geografie

Waarom Geografie?

Profielputten in de voet van de helling.
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IN BEELD GEOLOGIE

Sporen in het zand

Geoloog Dieter Brems stelt zijn
expertise ten dienste van het
archeologisch onderzoek. Hij wil
weten waar er in de Romeinse
oudheid glas werd geproduceerd,
en welke zandafzettingen
daarvoor werden gebruikt.

S@l: Waarom heb je beslist om geologie te studeren?
En waarom zouden jongeren vandaag dezelfde keuze
moeten maken?

Ik had op school altijd al een brede interesse in
wetenschappen, niet alleen in aardrijkskunde maar
ook in chemie, fysica en biologie. De opleiding
geologie is in de eerste jaren heel breed, je krijgt
een grondige inleiding in alle wetenschappen,
en eigenlijk komen al die aspecten ook effectief
terug: voor een goed inzicht in geologie heb je
ook chemie, fysica en biologie nodig. 

Ik ben van de laatste lichting licentiaten in de geologie, het jaar na ons is het
bachelor-mastersysteem van start gegaan. Met dat systeem, met minoren,
kan je na de bachelor nog allerlei kanten uit, als je bijvoorbeeld een minor
geografie hebt gedaan, kan je doorstromen naar de master geografie.

Iets anders wat mij aantrok waren de excursies en het veldwerk, die sterk
aanwezig zijn bij de opleiding. En nog een leuk argument: omdat we met
een overzichtelijk aantal studenten zijn, ken je al gauw iedereen. We hebben
een heel actieve en hechte studentenkring, zodat je ook contact hebt met
studenten van andere jaren. Ook de alumnikring is erg actief. Als die iets
organiseren, dan staan daar soms 100 deelnemers, toch straf voor een
relatief kleine richting. Ik denk eigenlijk dat voor veel studenten en alumni de
geologie een passie is, en dan ga je graag mee met activiteiten van de kring.

S@l: Kan je wat meer vertellen over die excursies?

Je doet geregeld excursies naar de Ardennen, waar ongelofelijk veel te zien
valt. Er zijn ook buitenlandse excursies, wij zijn bijvoorbeeld in mijn tweede
licentie een week naar Polen geweest. We hebben daar een zoutmijn bezocht,
en een lood-zinkmijn. We zijn ook de Karpaten in getrokken om de geologie
van het gebergte te bestuderen. In de eerste licentie zijn we naar Duitsland
geweest, naar de Eiffel en Harz. Die excursie doen ze nu nog elk jaar. 

Eén van mijn favoriete opleidingsonderdelen was kartering, een vak waarvoor je
ook het terrein op moet. In het tweede jaar zijn we zo naar Aywaille getrokken,
waar we in kleine groepjes een gebied in kaart moesten brengen, vertrekkend
van nul. Later in de opleiding hebben we dan allemaal een gebied toegewezen
gekregen in de Ardennen, een stuk van 25 km², waarvan we de hele
geologische textuur moesten uittekenen. We kregen een zomer de tijd,
en ontvingen een blanco topografische kaart. Dat was echt leuk; je zat altijd
wel met enkele collega’s in dezelfde buurt, en dan verbleven we samen op een
camping, konden we gegevens uitwisselen en ook wel eens een feestje bouwen.

S@l: Hoe begin je daar aan? Je staat daar ergens in het bos…

Je kijkt op de topografische kaart en vraagt je af waar het interessant
zou kunnen zijn. In een stuk waar de hoogtelijnen dicht bij elkaar liggen,
heb je meer kans op ontsluitingen. De eerste stap is dat je een aantal tracés
afloopt zodat je een indruk krijgt van de structuren en plooien in dat gebied,
en dan moet je zo veel mogelijk loodrecht op die structuren proberen te
wandelen, want dan krijg je het meeste variatie te zien. En dan moet je al
je bagage uit je opleiding gebruiken. Welke gesteenten kom ik tegen?
Zandsteen, kalksteen, leisteen? En als ik hier een zandsteen vind en een
kilometer verder nog één, hebben die dan dezelfde specifieke kenmerken,
of is de eerste ouder of jonger? 

S@l: Heb je voor je masterthesis, of in jouw geval licentiaatsthesis, ook veldwerk
gedaan?

Mijn eindwerk ging over ertsgeologie. Ik heb zes weken veldwerk gedaan
in een koper-kobaltmijn in Zambia. Dat gebeurde in samenwerking met
de universiteit van Lusaka. 

DOOR SISKA WAELKENS

Op excursie in de Karpaten (Polen).



De eerste twee weken was mijn promotor, Philippe Muchez, mee op het
terrein, daarna heb ik samengewerkt met lokale collega’s. De bemonstering
gebeurde in een actieve mijn, op 1020 m diepte. Dat was best spannend.
Het was daar beneden heel donker, maar we hadden een lamp bij ons,
met een batterij. Die lampen werden beneden doorgegeven bij het wisselen
van de shift, zodat ik er nooit helemaal zeker van was hoe lang de batterij
nog zou leven. We bleven altijd per twee, zodat als mijn lamp het begaf,
mijn collega mij onmiddellijk naar boven kon begeleiden. In het donker
geraak je daar echt niet op je eentje uit.

Het werken met lokale mensen en leven in dat mijndorp was op zich een
belevenis. Ik verbleef in het guesthouse van de universiteit dicht bij de mijn,
helaas op een moment dat er geen andere bezoekers waren. Wel woonde
er een conciërge met zijn gezin naast het huis, ik heb geregeld samen met
hen gekookt en lokale gerechten klaargemaakt. 

S@l: Waarom heb je na je opleiding beslist om een doctoraat te maken?

Daar ben ik zo’n beetje ingerold zonder dat het vooraf strikt gepland was.
Mijn eindwerk was fundamenteel geologisch onderzoek, en dat beviel mij
heel goed. Toen bleek dat er een positie was voor onderzoek in een heel
ander domein, namelijk in de geoarcheologie. Dat was een ommezwaai van
zuivere ertsgeologie naar meer toegepast onderzoek, waarbij je geologische
technieken gebruikt om een antwoord te zoeken op vragen uit de archeologie. 

S@l: Dat is eigenlijk ondersteuning van historisch onderzoek?
Mis je de oergeologie dan niet?

Geologen werken al lang mee op archeologische sites zoals in Sagalassos.
En die tak van de geologie kent bij ons een sterke groei sinds Patrick
Degryse hier benoemd is. Maar de oergeologie is nooit veraf. Ik begeleid
practica over magmatische petrologie, en in het tweede semester geef ik
hoorcolleges over isotopengeologie en geochronologie. 

S@l: Je doctoraat en je huidige onderzoek gaan over
glasproductie in de klassieke Romeinse beschaving.
Waarom willen we weten waar de Romeinen hun glas
vandaan haalden?

Als we de economie van de Romeinse beschaving
willen reconstrueren, hebben we alle elementen
nodig. Ons onderzoek draagt bij tot het begrip
van handelscontacten: werd al het glas op
één plaats geproduceerd of op vele plaatsen?
Welke technieken werden gebruikt? Hoe werd
het verhandeld? En dan kan je die handels patronen
vergelijken met die van andere producten zoals
keramiek, of zelfs voedingswaren. Onlangs stond
er een bericht in de krant over Amerikaanse
onderzoekers die hebben ontdekt dat sommige
bewoners van Pompeï als laatste maaltijd giraf
hebben gegeten. Er moet dus ergens een link zijn
met centraal-Afrika.

S@l: Jullie zijn er ook achter gekomen dat de Romeinen
glas recycleerden. Hoe kan je dat te weten komen?

Glas is in principe oneindig recycleerbaar, je kan
het altijd opnieuw opsmelten. In oude geschreven
bronnen vinden we meldingen dat er glas werd
opgehaald, met manden, voor recyclage. Er zijn
ook scheepswrakken gevonden waarin tonnen
zijn teruggevonden met glasscherven.
Blijkbaar werd dat dus verzameld en verhandeld. 
Wat wij doen, is de sporensamenstelling van het
glas onderzoeken. u
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Veldwerk op het Middellandse-Zeestrand in Spanje.
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Primaire glasproductie houdt in dat er zand gesmolten wordt, waarna er
een natriumoplossing toegevoegd wordt om de temperatuur te verlagen.
Als je van zeer zuiver zand vertrekt, krijg je kleurloos glas, maar vaak zit er
een beetje ijzer of aluminium in het zand en dan krijg je een licht groenige
kleur. Al in het oude Rome vond men dat kwaliteitsglas kleurloos moest zijn.
Daarom voegde men een kleine hoeveelheid mangaan of antimoon toe,
wat het effect van ijzer compenseert en het glas ontkleurt. Soms maakte
men ook gekleurd glas: helblauw werd het door toevoeging van koper of
kobalt, paars door toevoeging van mangaan.

Als we die sporenelementen gaan bekijken in oud glas, dan vinden we
soms lage concentraties aan koper, kobalt of mangaan: die zijn daar
niet vanzelf gekomen, maar ook niet opzettelijk toegevoegd want
de concentraties zijn te laag om een effect te hebben op de kleur.
Dan kan je er van uitgaan dat dit glas is gerecycleerd, en dat er tussen
de gewone scherven ook enkele gekleurde fragmenten zaten.
Er is altijd ook wel primaire glasproductie geweest. Niet alles werd
gerecycleerd – gelukkig maar, want anders hadden we nu geen
materiaal om dat onderzoek mee te doen.

S@l: Je onderzoekt sporenelementen in zand dat als grondstof kan
dienen voor glas: is dat eigenlijk niet eerder iets voor een chemicus?

Het zijn inderdaad chemische technieken, maar toegepast op een
geologisch vraagstuk. Niet alleen de chemische samenstelling,
maar ook de mineralogie is belangrijk, en het vormingsmilieu.
Zitten we met een sedimentaire afzetting, dan willen we weten
waar het brongebied ligt van dit materiaal en wat de eigenschappen
zijn van het afzettingsmilieu. Bij magmatische systemen willen we
weten of we aan de rand of in het centrum van een tektonische plaat
zitten, want dat bepaalt de samen stelling van lokale gesteenten. Je moet
die hele geologische context begrijpen om de juiste conclusies te trekken. 

Ik bekijk signaturen van radioactieve sporen in zand, en die signaturen
zijn sterk afhankelijk van de geologie van de regio. Ik vergelijk dat met
de signaturen in glas, en soms komen die overeen met een geologische
signatuur. En als we geluk hebben, dan komt dat ook overeen met een
specifieke geografische signatuur: dan kunnen we duidelijk aanduiden
waar de grondstof voor dat bewuste glas is gewonnen.

S@l: Heb je voor dat doctoraat ook veldwerk gedaan?

En geen klein beetje. Ik heb zand bemonsterd
langs de kusten van de Middellandse Zee in
Spanje, Frankrijk en Italië. Ik geloof dat ik
ongeveer 16.000 km gereden heb. Tijdens het
doctoraat ben ik op een interessante regio in
Zuid-Italië gestoten, waar we nu nog meer
gedetailleerd bemonsterd hebben, er is nu een
masterstudent bezig met de analyses. Ook in
Israël hebben we een kleine prospectie gedaan,
en we willen ook daar de kust in detail
bemonsteren. We weten dat Israël belangrijk was
in de glasproductie van de zesde tot de negende
eeuw, en uit geschreven bronnen zou blijken dat
dat eigenlijk al in de eerste eeuw zo was. 

S@l: Kan je glas dan dateren?

Er is geen chemische dateringstechniek voor
glas. Daarvoor heb je de archeologische context
nodig. Vooral de link met keramiek dat op
dezelfde plaats wordt gevonden, helpt.

S@l: Wordt er vandaag nog glas geproduceerd uit zand?

Jazeker, in België is Sibelco een grote speler op
die markt. 

IN BEELD GEOLOGIE

Groepsfoto van de excursie naar Eifel en Harz.



Wetenschappen interesseerden mij het
meest, maar er was geen enkele van de
drie hoofdwetenschappen die er voor mij
bovenuit stak. Na wat opzoekwerk op
het internet, lezen in infobrochures
en een bezoekje aan de infodagen,
bleek geologie de ideale oplossing.
Het combineert alle wetenschappen
om de Aarde van binnen en van buiten

te leren kennen. Want dat fascineerde mij ook erg. Ik wilde
de natuur met al zijn grillen en schoonheden van dichterbij
bestuderen. En in de richting geologie kan dat ook letterlijk,
want met de vele excursies doe je op het terrein heel wat
ervaring op en hoef je niet achter je bureautje te blijven zitten. 

➜ Wat is de leukste les?

Het vak geologische analyse & synthese in het eerste jaar
vond ik heel plezant. Je maakt er kennis met de basis van
geologische kaarten en profielen en leert dit zelf tekenen en
interpreteren. Het hoogtepunt is dan de driedaagse excursie
naar Luxemburg en de Eifel waar je als een echte geoloog
wandelt, klimt en klautert op en naast de rotsen om ze goed
te kunnen bekijken.

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Met de studentenkring Geos heb ik al veel mooie momenten
mogen beleven. Het is een kleine en dus erg gezellige kring die
voor leuke activiteiten zorgt doorheen het jaar. Geen tijd dus
om je te vervelen in Leuven! Maar het allerleukste vond ik de
excursie naar Luxemburg in het eerste jaar. Drie dagen met je
vrienden de natuur ontdekken en tegelijk veel zotte momenten
beleven, dat is gewoon dolle pret. 

➜ Heb je nog tips voor twijfelaars?

Als je houdt van wetenschappen en onze planeet je wel
interesseert, heb je geen reden om te twijfelen. In de richting
geologie kom je alles over de Aarde te weten. Komt daar bij
dat je af en toe eens een frisse neus kan ophalen tijdens
de excursies. Geologie is ook een erg brede wetenschap,
waar je nog alle kanten mee op kan. Omringd met een kleine,
maar gezellige kring kan je niet anders dan je amuseren
in deze richting.

Sien Benoit, 2e studiefase van de bachelor in de geologie

Waarom Geologie?

Daar werken trouwens nogal wat geologen. Sibelco heeft zijn werkgebied
uitgebreid, ze begeven zich ook op de markt van industriële mineralen,
maar glasproductie blijft een belangrijke activiteit. Onder andere in Mol
is er een afzetting van zeer zuiver kwartszand, dat erg geschikt is. 

S@l: Wat doen geologen in zo’n bedrijf?

Ze beoordelen de kwaliteit van het zand, mineralogisch en geochemisch:
welke ongewenste sporenelementen zitten er in die afzetting? Zij kunnen
ook oordelen over de verspreiding van zo’n afzetting. Stel dat je ergens een
heel zuivere afzetting vindt, dan kan een geoloog informatie verzamelen over
het afzettingsmilieu en van daar uit inzicht krijgen in hoe ver de afzetting zich
vermoedelijk uitspreidt.

S@l: Hoe zie je het vervolg van je loopbaan?

Ik heb nu een postdocmandaat van het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek), voor de komende drie jaar. Naast mijn eigen onderzoek geef ik
les en practicum, en ik begeleid bachelor- en masterstudenten bij hun proeven.
Ik doe alle aspecten van mijn werk heel graag, maar ik maak mij geen
illusies over de carrièremogelijkheden in de academische wereld. Zo lang de
mogelijkheid er is, blijf ik dat wel met veel plezier doen. Daarnaast overweeg ik
een overstap naar het onderwijs. Ik zie mij zeker als leraar voor de klas staan. 

Ook in de bedrijfswereld zijn er veel opties,
geologen zijn erg gewild op de arbeidsmarkt.
Geologen zitten in heel wat sectoren: bij studie -
bureaus, baggerbedrijven, ertsbedrijven,
de aardoliesector, waterwinning, en meer
en meer ook in de milieusector.

S@l: We wensen je veel succes. t
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Op excursie in Quenast.



32

Leonie Verberckmoes
(biology student, went to Göteborgs
Universitet in Sweden for
5 months in 2012-2013)

Going to the cold and dark Sweden for
5 months in winter! My mom taught I was
crazy! Can't you go to Spain or France?
No, I was determined: I wanted to go to
Sweden, the paradise for biologists. 

How did I come to this crazy idea? Well, I talked with some
foreign students about their universities and the educational
system in the University of Gothenburg and it really appealed
to me. With all the preparation work, my confidence started
to fade away, but once I got there I fell in love with the
extremely beautiful and quiet Sweden. Was it dark? Yes!
Was it cold? Even more. When I arrived we had a temperature
of more or less -20°C, but that made everything look even
more beautiful. 

The university provided a lovely room for me. It had its own
bathroom and you could make use of the laundry rooms,
sauna and gym, which were all present in the housing
complex. I was very lucky, because it seemed that almost
all Erasmus students were living in the same complex,
which made it a very fun place to stay. At university it soon
became clear to me that the Swedish people are all very nice
and relaxed. The lectures were all very fun and fortunately
all in English! I did however had a pretty difficult time living
alone, without my family, friends and boyfriend. But I made
some incredible friends from all over Europe who cheered
me up every single day and made my stay in Sweden
wonderful. So whatever doubts you might get during the
whole process, don’t give up, because it’s totally worth it!

Rosanne Wouters 
(biochemistry and biotechnology student,
went to Stockholm University in Sweden for
5 months in 2012-2013)

I chose Sweden as my Erasmus destination
because I wanted to follow my courses in
English. At Stockholm University I could do this.
But not only the courses were in English, almost
everyone in Stockholm knew or understood the
language, so it was not really necessary for me
to learn Swedish. I took a free Swedish course at
SU, but when I had finished, I still couldn't have

a normal conversation in Swedish. I received accomodation
through SU, which was really nice, because it can be very
difficult to find a room in Stockholm if you have to search on
your own. The room I got was expensive, but really nice.
It was only a 10 minute walk from the university campus.

In Stockholm I mostly met other Erasmus and exchange
students, because it was very easy. It was more difficult to
get to know Swedish people. SU organized a lot of activities
the first week for new exchange students. Some of them
were useful to get to know the area, such as a campus tour
or a guided bus tour through Stockholm. We also went to
IKEA in the first week with the student union, so you could
buy supplies that you couldn't bring from home. I loved my
Erasmus stay and I'm glad that I did it. It was a unique
experience that I will remember for the rest of my life.
And everything was well organized by both my home
university and my guest university.

Charlotte Verstraete
(biochemistry and biotechnology student,
went to Chalmers University of Technology
in Sweden for 1 year in 2012-2013)

I already wanted to go abroad while
still in high school, and was really
happy to get the opportunity through
the Erasmus programme. I think I first
heard of Erasmus when I started
university, when roaming the KU Leuven
website. Although most people only stay abroad for about
half a year, I wanted to go for a whole academic year, so it
would actually feel as if I was one of the local students,
since this actually means that I spent half my master degree
in Sweden, and half of it in Belgium. 

Every year, we ask our Erasmus students to write
a short resumé about their Erasmus experience
(e.g. how did they learn about the Erasmus
programme, what was their motivation and
preparation, costs, accommodation, language
preparation, overall experience, suggestions
for future Erasmus students, remarks…).
Three of them you can read here.

INTERNATIONA(A)L

Erasmus experiences



Although I originally wanted to go to the United Kingdom
(application was denied), and I chose Chalmers in less than
a week, I have never regretted my choice. Sadly, since it
was already April, I did not have the opportunity to study
Swedish before arrival. Although it was not completely
necessary, since most Swedes speak nearly perfect English,
it was something I really wanted to learn, hence the language
course in the first few months I was in Gothenburg. I did not
have a lot of preparation time before going to Sweden,
since I had to take several exams in August (with thanks to
the KU Leuven for changing the dates of those). The only
thing that was important was getting accommodation before
arrival, which I arranged with some luck in the beginning
of June. Since there is quite a high shortage of student
accommodation in Gothenburg, it was, not surprisingly,
quite expensive. I had to share a kitchen and a bathroom
with six other Erasmus students, which was not always easy,
because of the lack of hygiene of some other students. 

The university itself was very nice and gave me another
view on my field, since Chalmers is a technical university
and therefore I only had courses with future bio-engineers.
The classes were about as large as in Belgium (mostly
around 30-40 students per class). The academic year is
totally different though, since they work with four study
periods in a year, and start begin September and end in the
beginning of June. We only had two courses of 7.5 credits
at the same time for seven weeks, and then one week
for the exams. The exams were written, something I was
not used to anymore (most of my bachelor courses had
oral exams) and required some change in studying.
Another difference was the high amount of group works,
projects and presentations, which were often quite
important for the final grade. 

Although most of my friends were international students
like myself, I really like the Swedes. They are very friendly
and always happy to help you when you have any problems.
I also really enjoyed their informality, e.g. addressing
everybody (including professors) with their first names.
This resulted in much openness and making it easy to ask
questions to assistants, professors, other students. This is
also seen in its student union and course evaluations,
where the opinion of the students is greatly stressed. 

In general, my Erasmus experience was a huge success
and I would immediately do it again if I would get the
chance. I advise all other students that want to have an
international experience to use the Erasmus programme,
and if they don’t know where to go: I certainly recommend
Chalmers! t
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KRINGNIEUWS

Lancering Winabier
Op de Winabar van woensdag
20 november 2013 werd het
Winabier gelanceerd. Het betreft
een donkerblonde driegranentripel
op basis van gerstemout, tarwe en
haver met een alcoholpercentage

van ongeveer 8,5% die door brouwerij De Vlier gebrouwen
wordt. De officiële lancering was voorzien om 22 uur,
maar de Winabar opende speciaal voor alumni uitzonderlijk
reeds om 21 uur. Wina bood het eerste vat gratis aan en
serveerde het bier daarna aan slechts één euro per glas. t

Lustrumviering -
65 jaar Chemika 
De overlevering leert ons dat Hugo van Looy en de
zijnen om en bij de 65 jaar geleden Chemika in het leven
riepen. Wellicht kreeg u tijdens uw studententijd, al dan
niet frequent, te maken met de Kring der Leuvense
Alchemisten. Het is dan ook geen wonder dat er in
de week van 3 tot 8 maart gefeest wordt in Leuven
met o.a. recepties, een TD, een cantus en een diner.

Ut vivat, crescat et floreat Chemika! t

Verslag Christmas
Lecture 2013
De Christmas Lecture 2013 was wel een erg bijzondere
editie. Gastspreker Nate Silver ontving diezelfde namiddag
immers een eredoctoraat in het kader van 25 jaar LStat en
had het tijdens zijn aanvaardingsspeech over The Signal and
the Noise: Why So Many Predictions Fail – but Some Don’t.
De aula van het Maria-Theresiacollege was aardig volgelopen
om de man aan het woord te horen en het moet gezegd –
de afwezigen hadden ongelijk. Je kan de lezing en het
foto verslag bekijken via wet.kuleuven.be/alumni/
christmaslecture t
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KRINGNIEUWS

De Lustrumgroep presenteert
‘de 50 opdrachten voor 50 jaar Geos’

Ook Geos viert dit jaar feest en in de
facebookgroep van de kring wordt daar heel
wat aandacht aan besteed. Als alle 50
opdrachten voltooid zijn tegen het einde 
van de Lustrumweek, meer bepaald
op 28 februari, zal er een mooie verrassing
uitgedeeld worden op de Lustrumreceptie.
De belangrijkste regel: van elke opdracht
moet een bewijs zijn en geüpload worden
op de pagina van het facebook-evenement
(dit bewijs kan een foto, video, geluids fragment
of documentje zijn). Voor het volledige
overzicht van de 50 opdrachten én voor
het beeldmateriaal in kwestie, verwijzen we
u graag naar de sociale media...
Allen daarheen… t

ENKELE VAN DE OPDRACHTEN

1. Zorg ervoor dat professor Manuel Sintubin tijdens de lustrumweek
niets in de Geos-groep post

2. Vorm met 50 geologenhamers het woord Geos

3. Zorg dat er non-stop 50 rondjes rond het Geo-instituut gelopen
wordt (één van de lustrumverantwoordelijken moet aanwezig zijn)

4. Zorg dat er 50 uur non-stop geologen in het Geo-instituut aanwezig zijn

5. Zorg dat de assistenten 5 voor- en 5 tegenargumenten zoeken voor
de caledonische orogenese

6. Maak een menselijke ketting door de ingang van Toren 1, via de hal
naar de ingang bij Toren 2, via de fietsenstalling

13. Maak een fotostamboom van de geologen in leuven (proffen -
doctoraten- 2de master - 1ste master - 3de bachelor - 2de bachelor
- 1ste bachelor) 

14. Maak een lied over Geos en zorg dat het op radio scorpio komt

15. Zorg dat Geos een artikel in de veto haalt deze maand

16. Maak met 5 geologen samen een foto van Louis Tobback
(met uw hamer)

17. Zorg dat rector Rik Torfs aanwezig is op één van de Lustrum -
activiteiten

19. 5 bruinkoppen moeten hun haar blonderen

23. Beschrijf 50 jaar Geos a.d.h.v. een geologische kaart met profielen 

24. Maak een groepsfoto met minstens 10 ex-geospresessen

25. Fotografeer de geologenhamer op 50 typische
Leuvense/Heverleese plaatsen

26. Teken op het pleintje tussen de E en de C het logo van Geos
(de Triblobiet) in groot (bv. met krijt) 

30. Laat aan Radio 2 weten dat Geos 50 jaar wordt

37. Laat assistenten/proffen een gedicht schrijven over Geos dat ze
moeten voorbrengen op de Lustrumcantus

44. Zorg dat de decaan op een van de Lustrumactiviteiten aanwezig is

45. Maak een tijdscapsule met daarin foto's en brieven van de huidige
studenten die over 50 jaar weer mag worden opgemaakt

48. Hou een verkiezing voor geoloog en geologe van het jaar

50. Vind de oude, verloren schachtenstok of maak een nieuwe
8www.facebook.com/events/

586600624747427/
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CAMPUSPRAAT

Eerste Prijs Wetenschap en Innovatie
voor Annelies Laeremans
Tijdens de Christmas Lecture 2013 werd voor het eerst de Prijs Wetenschap
en Innovatie van de Faculteit Wetenschappen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse
prijs heeft als doel de rol van fundamenteel onderzoek in de innovatieketen
te waarderen en aan te moedigen. Jonge onderzoekers, doctorandi en
postdocs van de faculteit konden zich kandidaat stellen, waarna een jury
zich over de ingestuurde dossiers boog en tot de volgende conclusies kwam.

Een eervolle vermelding en aanmoedigingspremie van 500 euro ging naar:

• Dr. Tomás Skeren – fysica: voor grensverleggend onderzoek over
het maken en modelleren van zelf-georganiseerde nanostructuren via
de interactie tussen ionenbundels en oppervlakken.

• Dr. Liesbeth Micholt – fysica: voor interdisciplinair onderzoek naar
neuromechanismen met nieuwe technieken die de cellulaire micro-
omgeving beïnvloeden.

De prijs Wetenschap en Innovatie van 4.000 euro ging naar :

• Dr. Annelies Laeremans – biologie: voor haar baanbrekende
vergelijkende studie van leergedrag en hersenactiviteit tussen muis
en mens in het leerproces van een visuo-motorische gedragstest. 
Dit beloftevol onderzoek relateert leren en geheugen met ervarings-
afhankelijke neuroplasticiteit en neurologische aandoeningen.

De prijs Wetenschap en Innovatie kan uitgereikt worden dankzij
onderstaande partners. t

ERC grants
The ERC grants are awarded through open
competition to projects headed by young and
established top researchers, irrespective of their
origins, who are working in Europe - the sole
criterion for selection is excellence. ERC’s aim
here is to recognize the best ideas, and retain
and confer status and visibility to the best brains
in Europe, while also attracting talent from
abroad. The Faculty of Science is proud to host 
a high number of researchers that have been
awarded this prestigious ERC grant.

ERC Consolidator Grants: 

• Thomas Hertog, HoloQosmos
Department of Physics and Astronomy 

• Riccardo Raabe, SpecMAT
Department of Physics and Astronomy 

• Stefaan Vaes, RIGIDITY
Department of Mathematics 

• Liesbet Lagae, SCALPEL
Department of Physics and Astronomy,
and IMEC 

• Raf Cluckers, [acronym]
Department of Mathematics, and CNRS –
University Lille 1 Sciences et Technologies

For more information about the Advanced and
Starting Grants:

8 www.kuleuven.be/eu/projects/fp7/erc/
index.html t

Annelies Laeremans ontvangt de eerste Prijs Wetenschap
en Innovatie.

Uitwiskeling
30 jaar geleden startten een tiental
oud-studenten van de KU Leuven
met een wiskundig didactisch
tijdschrift, Uitwiskeling. Ondertussen
is Uitwiskeling een vaste waarde in
het Vlaamse wiskundeonderwijs.

Uitwiskeling wil interessante wiskunde bieden in het secundair
onderwijs, de kans bieden om ideeën voor wiskundelessen uit
te wisselen... 

Zij vieren hun 30 jaar bestaan op zaterdag 15 maart met een
feestelijke dag: Uitwiskeling feest! De redactie van het tijdschrift en
het nascholingscentrum CNO van de Universiteit Antwerpen slaan
hiervoor de handen in elkaar.  Maak het mee. Er zal één centrale
lezing zijn en een ruim aanbod van workshops voor wiskundeleraars.

Meer info de website 8 www.uitwiskeling.be t
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Wetenschappers
en nieuwe aanstellingen

Professor Mark Huyse aangesteld als nieuw lid van
Scientific Policy Committee CERN 

Het Science Policy Committee is het hoogste wetenschappelijke
adviesorgaan van CERN. De leden zijn wetenschappers verkozen door
hun collega's van het comité en aangesteld door de Raad van CERN,
op basis van wetenschappelijke uitmuntendheid. Huyse is de eerste Belg
in de 60-jarige geschiedenis van CERN die tot lid van dit comité
verkozen wordt.

“Zetelen in zo’n prestigieus comité is een hele eer, maar natuurlijk ook
een grote uitdaging,” aldus professor Huyse. “Het onderzoek bij CERN
is uiteraard sterk gefocust op de meest fundamentele vragen die
men zich kan stellen, maar uit die zoektocht volgen ook veel nieuwe
ontwikkelingen die een brede impact hebben op vele domeinen in
onze samenleving. Dit van dichtbij kunnen meemaken en mee sturen
is razend interessant.”

Over Mark Huyse

Mark Huyse (1952) is gewoon hoogleraar aan KU Leuven en verbonden
aan het Instituut voor Kern- en Stralingsfysica van het Departement
Natuurkunde en Sterrenkunde. Zijn onderzoekswerk in de experimentele
kernfysica richt zich vooral op de zogenaamde exotische kernen. Dat zijn
kernen die artificieel moeten aangemaakt worden, maar die dankzij hun
speciale eigenschappen de mogelijkheid bieden om de kernkracht te
doorgronden. Zijn onderzoek dat opstartte aan de ‘Leuven Isotope
Separator Online’-faciliteit gekoppeld aan het cyclotron van Louvain-la-
Neuve, gebeurt nu voornamelijk aan de grote internationale
deeltjesversnellers. t

Waldo Bogaert
nieuwe Faculty Star
Zoals misschien te verwachten valt van een
student biologie fotografeert Waldo het liefst
dieren, planten en natuurlandschappen. Hij houdt
in het algemeen ook van macrofotografie, ook als
het om wat meer abstracte onderwerpen gaat.
In één van de komende edities van
science@leuven maakt u ongetwijfeld verder
kennis met dit nieuwe creatieve talent van
de Faculteit Wetenschappen. t

Frans Van
Cauwelaertprijs
Op 19 november mocht professor Leen Decin,
hoogleraar sterrenkunde, de prestigieuze
‘Frans Van Cauwelaertprijs’ ontvangen van
de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie
(KVAB). Frans Van Cauwelaert was een van
de stichtende leden van de KVAB, nu exact
75 jaren geleden. Leen Decin werd bekroond
omwille van haar innovatieve bijdragen tot het
onderzoek over de atmosferen en sterren -
winden van koele lichtkrachtige sterren.
Haar werk bleek fundamenteel om de resultaten
van verschillende satellieten die infrarode straling
meten te ijken, met toepassingen in alle
domeinen van de sterrenkunde. Door haar
wiskundige modellering van de massa-uitstoot
van ver geëvolueerde rode reuzen weten we nu
dat niet alleen de fysica maar ook de chemie van
die uitstromingen veel rijker is dan we dachten. t

CAMPUSPRAAT

Andere interessante weetjes i.v.m. aanstellingen:

Sinds 1 januari 2014 is prof. Stefan Van Aelst voorzitter van de
Belgische Vereniging voor Statistiek (Belgian Stataistical Society -
Societé Belge de Statistique). 

8www.sbs-bvs.be/

Ook sinds 1 januari 2014 is Walter Van Assche voorzitter van
de SIAM (Society of Industrial and Applied Mathematics) activity
Group on “Orthogonal Polynomials and Special Functions”.

8www.siam.org/activity/opsf/

Faculty Student Artist in Residence 2013-14



BIOS

BIOS is de kring die alle Leuvense biologiestudenten verenigt
en op zoveel mogelijk manieren met elkaar in contact brengt.

Een goede vriendengroep zorgt voor een makkelijker en aangenamer traject
door het hoger onderwijs.

Op het eerste zicht staat BIOS klaar om zijn leden te voorzien van allerlei
diverse activiteiten. Voor ieder wat wils: voor de feesters zijn er de TD’s,
voor de zangers de cantussen, voor de sporters staat de unieke sport
aardbal voor de deur, voor kunstgezinden zijn er geregeld mogelijkheden tot
tentoonstellingen en filmavonden maar het meest biologische zijn natuurlijk
de wandelingen mét uitleg die georganiseerd worden om jullie zeker kennis
te laten maken met de natuur.

Maar dit is slechts één van de taken van BIOS. Daarnaast zijn er ook heel
wat plaatsen waar studenten een inspraak hebben. Dit gebeurt voornamelijk
via LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) die bestaat uit
verschillende sub-raden (Alma, Sociaal, Diversiteit, Internationaal… ).
Wij zorgen er voor dat de mening van onze richting daarin niet verloren gaat.
Natuurlijk vertegenwoordigen we jullie mening ook op onderwijsvlak waardoor
inefficiënte lesgeving of slechte planning van vakken aangekaart én
eventueel verholpen kan worden.

Als laatste zorgen we samen met de andere wetenschapskringen, onder de
naam Scientica, voor dienstverlening. Het merendeel van de cursussen en
handboeken kan goedkoper in onze cursusdienst gekocht worden dan in
de Acco. Daarbovenop help je nog eens de kring met je aankoop daar!

Samengevat staat BIOS voor jullie klaar op allerlei vlakken en zal ervoor
zorgen dat je goede herinneringen aan je studies overhoudt!

CHEMIKA

Toen Peter Lievens, huidig decaan van de Faculteit
Wetenschappen, deze faculteit veroverde, schreef hij het

volgende: “Scientica est omnia divisa in partes quinque, quarum unam

incolunt Chemika, aliam Winam, Bios et Geos, quinquam qui ipsorum lingua

Merkator, nostra Turisti appellantur.” - voor zij die niet vaak Asterix & Obelix
lezen zal de rest in het Nederlands vertaald worden. - Deze verschillen allen
in gewoontes, cultureel gehalte, sportiviteit en drankzucht. Van deze zijn de
Chemikaners de meest studentikoze, omdat ze het verst verwijderd zijn van
de pseudowetenschappelijke disciplines die onderwezen worden aan de
andere faculteiten, alsook de verzwakkende koopwaren die in de Leuvense
binnenstad verhandeld worden en omdat ze niet vervallen in abstracties,
zoals de aangrenzende Winezen. u
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Scientica is een samen -
werkingsverband tussen de vijf

wetenschapskringen die samen
alle studierichtingen aan

de Faculteit Wetenschappen
vertegenwoordigen. Scientica zelf

bestaat uit drie grote organen
met elk een ander gedeelte van

de studentenvertegenwoordiging:
Overkoepelend Onderwijs Raad

(OOR), de cursusdienst (CuDi) en
een activiteitenorgaan (Kringraad).

Deze structuur benadrukt nog
eens dat vertegenwoordiging niet

enkel draait rond studentikoze
activiteiten, maar ook rond

inspraak voor kwalitatief
onderwijs (OOR) en betaalbaar

onderwijs (CuDi). Zonder zijn
kringen zou Scientica echter niks
zijn en daarom stellen hieronder
de presides van Bios, Chemika,

Geos, Merkator en Wina
hun kring voor.

SCIENTICA

Scientica en de
vijf wetenschapskringen



Deze Chemikaners studeren hard, maar als de avond valt houden ze allerlei
activiteiten: ze sporten, beoefenen cultuur, bespelen de luit, eten exotische
spijzen, meten hun kennis met diverse quizzen, proeven bieren, spelen
uitdagende spelletjes, dansen op TD’s en feestjes en zingen liederen uit lang
vervlogen tijden op cantussen. Naast de ontspanning verzorgt Chemika ook
de studentenvertegenwoordiging van de studenten chemie en biochemie en
biotechnologie op elk niveau binnen de KU Leuven. Via Scientica, de over -
koepeling van de wetenschapskringen, is er ook een cursusdienst die de
cursussen en handboeken aan een zeer democratische prijs verkoopt.

GEOS

Geologie is gewoonweg de interessantste en leukste opleiding
die de universiteit te bieden heeft. Het mag jullie dan ook
niet verbazen dat Geos een hele toffe studentenkring is.
Het is een kleine kring waar een uiterst gezellige sfeer heerst. 

Na een hele dag in de aula te hebben gezeten of een dag lang met je hamer
te hebben geslagen op stenen in de Ardennen staan wij klaar om jullie
onvergetelijke avonden te bezorgen. Verwacht jullie dus al maar aan
knallende feestjes en td’s. Wanneer je eens een kalmere avond wilt, zijn wij
er ook met culturele topmomenten. Kom uiteraard ook gerust af en toe
eens een cantus meepikken: die van ons behoren tot de beste van Leuven.

Geologen zijn avonturiers en sportieve mensen die bergen beklimmen of
diep afdalen in gevaarlijke ravijnen. Ook daarmee helpt Geos je. Op een leuke
manier zullen wij je helpen om de nodige buik- en armspieren te kweken.
Daarnaast gaan wij elk jaar met de geologen op weekend, waar we ons
te goed doen aan spijs en drank maar ook op een keileuke excursie gaan. 

Je leest het al. Je kan geweldige studentenjaren verwachten met ons.
Maar buiten activiteiten organiseren, verdedigen wij ook de belangen van de
studenten op onderwijs en sociaal vlak met behulp van onze hamer en onze
welsprekendheid. Samen met Scientica organiseren wij een cursusdienst
waar wij al jullie nodige cursussen verkopen aan spotprijzen. 

Geologie gaan studeren is dus niet alleen keiboeiend, maar met die toffe
studentenkring ook nog eens keiplezant!

MERKATOR

Wie geografie zegt, zegt meteen ook Merkator. Merkator is de
studenten vereniging die de Leuvense geografiestudenten en
de studenten van de master in het toerisme samenbrengt.

Ook al zijn ze niet één van de grootste, ze zijn wel de tofste en gezelligste
kring van Leuven en omstreken! Dat is ook in het buitenland geweten,
want dankzij EGEA (The European Geographers Association) zijn
internationale contacten één van de specialiteiten.

Een diploma geografie kan je nergens zomaar kopen. Neen, hiervoor moet
men studeren aan de universiteit. Dit opent voor nieuwe geografiestudenten
een hele nieuwe wereld: nieuwe vrienden en vriendinnen, les volgen in aula’s
en les krijgen van professoren... Merkator helpt zijn studenten een weg te
vinden in het studentenleven door aan iedereen een meter/peter toe te
wijzen. Zo kunnen nieuwe studenten ergens terecht met al hun vragen over
studeren, examens en zoveel meer. Ook verzorgt Merkator de studenten -
vertegenwoordiging van de studenten geografie en toerisme in kringraden,
op onderwijsvlak en vele andere niveaus binnen de KU Leuven. Samen met
de andere kringen van Scientica, voorziet Merkator een cursusdienst die
de cursussen en handboeken aan een zeer democratische prijs verkoopt. 

En dat allemaal voor, tijdens en na een groot
aanbod aan 'Merkator'activiteiten: feestjes,
cantussen, TD’s, een film of een toneelstuk, met
Merkator gaan skiën, voetballen, volleyballen en
een quiz... het is maar een greep uit het ruime
aanbod dat het studentenleven te bieden heeft.
Merkator zorgt in elk geval voor een goede
afwisseling tussen in- en ontspanning.
Geografiestudenten beleven gegarandeerd een
mooie tijd bij Merkator. 

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op
www.merk.student.kuleuven.be !

WINA

Wina is de kring der wiskundigen,
informatica, natuurkunde en
aanvullende opleidingen. Alleen al

door het feit dat we verschillende richtingen bij
elkaar zijn, maakt van ons een zeer interessante
vriendengroep. Je komt dus als eerstejaars
terecht in een zeer verscheiden groep aan
studenten, die er allemaal naar streven om je
te incorporeren in onze leutige bende. 

Daarbovenop staat er elk jaar een geëngageerde
presidiumploeg voor je klaar om je studenten -
leven aangenamer te maken. Zij organiseren tal
van activiteiten zoals daar zijn: eetstandjes op
de campus, spelletjesavonden, LAN-parties,
Lenteconcert … Ook worden er bij ons zeer leuke
“cantussen” georganiseerd (dit zijn drank- &
zangfestijnen, zeer studentikoos). Toch zal je
weekindeling gedomineerd worden door de
woensdagavond, aangezien wij dan traditioneel
onze epische Winabar organiseren. Wees er
maar zeker van dat je vakken op donderdag -
ochtend hard werken zullen worden! 

Nu, Wina is meer dan alleen maar feesten,
binnen dat vrolijk bestuur van onze geliefde
studentenvereniging wordt ook aan studenten -
vertegenwoordiging gedaan op allerlei vlakken:
onderwijsbeleid aan onze Faculteit Wetenschappen,
campusbeleid over verscheidene zaken gerelateerd
aan Leuven, zetelen in onderwijscommissies om
steeds de kwaliteit van onze Alma Mater hoog
te houden ... Als je dus ergens een mening
over hebt, moet je die zeker delen met de
presidiumploeg, en dan vertellen zij die verder! 

Als laatste voorzien wij in samenwerking met
de andere wetenschapskringen een cursusdienst
die erop gebrand is de snelste en goedkoopste
service te voorzien voor jouw studiemateriaal. 

Schrijf je dus maar snel bij ons in en laat de beste
tijd van je leven zo snel mogelijk beginnen! t
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In het derde jaar bachelor in de
biologie bood de KULAK mij
de kans om een projectstage
uit te voeren. Hierdoor kon ik al
vroeg kennis maken met een
latere werkomgeving als bioloog.
Een kans die ik met beide handen
greep. Mijn stagebegeleiders
waren Francis Kerckhof en prof.
Steven Degraer van OD Natuur
(KBIN) en prof. Ellen Decaestecker
van KULAK.

Eén van de projectvoorstellen ging uit van de
onderzoeksgroep Mariene Ecologie (MARECO)
binnen het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen, Operationele
Directie Natuurlijk Milieu (afgekort OD Natuur).
Bij de OD Natuur werken tal van wetenschappers:
geologen, chemici, fysici en biologen bestuderen
elk op hun domein de ecosystemen in het Belgisch
deel van de Noordzee. Biologisch onderzoek bestaat
onder meer uit de studie naar milieu-effecten van
windmolens op mariene ecosystemen (zo voer ik
tijdens de stage mee met de werkboot ‘Aquatrot’),
archivering van aanspoelingen op het strand
(onder meer zeezoogdieren om de doodsoorzaak
na te gaan – verdrinking in vissersnetten,
epidemie, ondervoeding, verstikking in plastic)
en monitoring van marien zwerfvuil. 

Mijn projectstage startte vanaf half augustus 2013 en duurde zes weken.
Naast boven vermelde activiteiten, nam ik vooral deel aan het onderzoek
naar de epi- en infauna afkomstig van de Westhinderzone, een zone
met natuurlijk hard substraat in het Belgisch deel van de Noordzee.
Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd had als doel beter inzicht te krijgen
in de specifieke fauna van niet-commerciële benthische soorten in de
Westhinderzone. Recent onderzoek wees uit dat er nog steeds harde
substraten aanwezig zijn, zoals grind, maar de vraag is of menselijke
activiteit een grote impact heeft op die gebieden en of herstel mogelijk is.
Vooreerst is er de impact van de bodemroerende visserij die de laatste
100 jaar sterk is toegenomen door de technologische vooruitgang. In de
Westhinderzone, zijn er grindgebieden die moeilijker bereikbaar zijn,
gezien ze in een trog van bargaanduinen liggen. Dit zijn refugia met hoge
biodiversiteit. Deze worden echter bedreigd door de exploitatie van zand en
grind in de Oosthinderzandbank die zeer dicht (2.5 km) bij de refugia ligt. 

De biodiversiteit van dit refugium wordt door MARECO opgevolgd aan
de hand van jaarlijkse staalnames. In een notendop bestond mijn taak uit
het sorteren van macrobenthos afkomstig van de stalen, het determineren
van de aangetroffen soorten en het aanleggen van een soortenlijst.
Deze soortenlijst dient als aanvulling van de dataset van MARECO.
Hiermee kan de onderzoeksgroep de situatie van de epi- en infauna -
gemeenschap rond de Westhinderzone evalueren. De aangemaakte
soortenlijst kan dienen om een eerste statistische analyse van het gebied
uit te voeren. u

SCIENCE@KULAK

Onderzoek naar de fauna
van de Westhinderzone
binnen MARECO, KBIN
DOOR AN VERFAILLIE 

An Verfaillie en Francis Kerckhof tijdens een strandexcursie op de Halve Maan in Oostende. 



Om een nauwkeuriger resultaat te krijgen, kunnen hierbij de overige stalen
worden uitgewerkt. Bedoeling is om de fauna te vergelijken met een unieke
collectie van Gustave Gilson (1900), die bewaard wordt in het KBIN.
Voor België biedt deze collectie een referentie voor de diversiteit van
de mariene gebieden.

De voorlopige conclusie van mijn onderzoek is dat het onderzochte
refugium met natuurlijk harde substraten rond de Westhinderzone nog
steeds een enorme biodiversiteit bevat. Dit valt te verklaren door de hoge
habitatheterogeniteit. Natuurlijk hard substraat is zeer gevarieerd qua
bodemsamenstelling. Gebieden met schelpstukken en grof zand wisselen
de keienvelden van willekeurige omvang af. Deze gebieden zijn dan ook van
belang voor het behoud van de biodiversiteit. Het opnemen van dit type
habitat in het Habitatrichtlijngebied onderstreept de ecologische waarde. 
De ecologische rol weerspiegelt zich in de
onderzochte stalen. De harde substraten
vormen een basis waarop een unieke soorten -
gemeenschap zich vestigt. Sessiele soorten
verankeren zich, vormen riffen en kunnen
dienen als secundair substraat. 

Een voorbeeld aangetroffen in de stalen is
de Driekantige kalkkokerworm (Pomatoceros

triqueter), die zich aan het hard substraat
verankert. Door het bouwen van hun kokers
geven deze borstelwormen (Polychaeta) een
extra dimensie aan het rif, wat dan weer
mogelijkheden biedt voor andere soorten,
zij fungeren dus als ‘eco-engineers’. 

Wel is het aantal individuen per soort laag
en komt er voornamelijk juveniel leven voor.
Dit onder druk van bodemroerende visserij,
die zich blijkbaar niet laat afschrikken door de
aanwezigheid van bargaanduinen. Het gebied
bevat wel nog steeds potentie en zou zich
kunnen herstellen, wanneer de boomkorvisserij
sterk zou afnemen. Wanneer deze frequente
verstoring vermindert, kunnen sleutelsoorten
(onder meer bepaalde Cnidaria, Netelceldieren)
uitgroeien met een diverser ecosysteem
tot gevolg. 

SCIENCE@KULAK

Eerste inspectie van aangespoelde zeezoogdieren: gewone zeehond (Phoca vitulina) en bruinvis
(Phocoena phocoena)

Deze foto: een ontwikkelingsstadium van Autolytus sp.

Elk opgehaald zeezoogdier krijgt een label voor verder
onderzoek.

Veel organismen aangetroffen in de stalen waren juveniel. 
Deze foto: de megalope larve van een kreeft (Astacidea)
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Of er een effect van de zand-en grindwinning in
het nabijgelegen gebied is, zal verder onderzoek
moeten uitwijzen. Verslibbing kan worden
nagegaan via een daling in het aantal filter -
voeders. Het slib dat in suspensie wordt gebracht
door de zandwinning, wordt meegevoerd door
de stroming en kan zorgen voor het dichtslibben
van de kieuwen van filtervoeders. Filtervoeders zijn
sleutelsoorten in de epi- en infauna van hard
substraat. t

Foto boven:  Het Mosdiertje Triticella flava, vastgehecht zowel
aan de antennen als aan de chelipeden van de Molkreeft
Upogebia deltaura; foto onder: De Triticella flava meer in detail.
Deze Bryozoa-soort mag beschouwd worden als een nieuwe
soort voor de fauna van het Belgische deel van de Noordzee.

KRINGNIEUWS
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Voorjaarsactiviteit van
de Leuvense Geografen

Drinkwaterwinning
in Brabant
Waar komt ons kraantjeswater vandaan?
Is er nog voldoende water in voorraad?
Hoe zorgt men ervoor dat iedereen voldoende
drinkwater heeft?
Wie waakt op de superkwaliteit van dat water?

Simon Six, geograaf en hydrogeoloog, is afgestudeerd in 1999.
Hij werkt bij De Watergroep en geeft ons antwoord op deze (en
talloze andere) vragen tijdens een rondleiding langs verschillende
sites met een cruciale rol in de drinkwatervoorziening.
Op het programma staan een bezoek aan de oudste waterwinning
van Leuven en de centrale dispatching, aan de drainering in
Chaumont-Gistoux, aan de productieput in de krijtgrotten van
Grez-Doiceaux en de behandelingsinstallatie in Korbeek-Dijle. t

PRAKTISCHE GEGEVENS

• Datum zaterdag 17 mei

• Plaats Broekstraat 150, Heverlee
parkeren is mogelijk op het terrein van
De Watergroep

• Start stipt om 13 uur start het bezoek

• Einde vermoedelijk tegen 18 uur

• Inschrijving (er zijn maximum 40 plaatsen)
Stuur een e-mail naar ivo.siebens@telenet.be
met alle volgende gegevens:
- naam en voornaam
- Alumni-lidnummer (en -vereniging)
- aantal deelnemende personen
- adres
- privé-mailadres
- gsm (ivm evt. last-minutenieuws)
de volgorde van inschrijving telt.

• Voorzien goede wandelschoenen
kinderen moeten minstens 12 jaar oud zijn

• Prijs (2014)
en hun partner/kinderen.
Nog geen lid? Stort vandaag nog € 25 op
rekening BE07 7350 1399 5266 (en word lid).
Let op: wie inschrijft en niet opdaagt betaalt
alsnog € 15 p/p (autocarkosten).



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 november 2013 tot 31 januari 2014

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n BIOCHEMIE EN 5/11/13 Niels WYNANT Regulation of RNA interference in the desert locust, J. Vanden Broeck
BIOTECHNOLOGIE Schistocerca gregaria

n WISKUNDE 12/11/13 Jan DE SPIEGELEER Market Implied Pricing and Hedging of Hybrid W. Schoutens
Financial Instruments

n GEOGRAFIE 20/11/13 Tom AKKERMANS Modeling land-atmosphere interactions in tropical Africa: N. Van Lipzig / 
the climatic impact of deforestation in the Congo basin A. Van Rompaey

n CHEMIE 25/11/13 Katrien LAURIER A micro- and spectroscopic study of heterogeneous J. Hofkens /
photocatalytic materials M. Roeffaers

n FYSICA 26/11/13 Liesbeth MICHOLT In vitro investigation of neuronal polarization and growth C. Bartic / 
in a microstructured environment D. Carlos

n GEOLOGIE 27/11/13 Bart ROGIERS Multi-scale aquifer characterization: From outcrop analogue, O. Battelaan /
direct-push and borehole investigations towards improved A. Dassargues /
groundwater flow models M. Huysmans

n FYSICA 3/12/13 Yogesh JEYARAM Linear and nonlinear plasmonic effects in asymmetric V. Moshchalkov /
nanostructures A. Silhanek

n CHEMIE 4/12/13 Mahendra SONAWANE Synthesis and structural exploration of [2n]thiacalixarenes W. Dehaen
and thiapillararenes

n STERRENKUNDE 6/12/13 Paul BECK Asteroseismology of red-giant stars: mixed modes, C. Aerts / 
differential rotation, and eccentric binaries J. De Ridder

n CHEMIE 9/12/13 Deepali WAGHRAY Exploration of synthetic approaches towards hetera[n]helicenes W. Dehaen
and study of optical properties

n BIOLOGIE 11/12/13 Brecht VERSTRAETE Bacterial leaf endophytes in African Rubiaceae E. Smets / 
S. Dessein

n CHEMIE 12/12/13 Van Tan TRAN Computational Study of the Anion Photoelectron Spectra M. Hendrickx
of FeXn (X=O, S and n=3, 4) Clusters

n FYSICA 12/12/13 Aleksandr KUZNETSOV Optically active Ag nanoclusters in glass hosts V. Moshchalkov /
K. Clays

n BIOLOGIE 13/12/13 Mieke VERSLEGERS Novel insights into the function of matrix metalloproteinase - L. Moons
2 during cerebellar development in the mouse (mus musculus)

n BIOLOGIE 18/12/13 Lizanne JANSSENS Stress in damselflies: effects of single and multiple stressors R. Stoks /
on physiology, behaviour and life history in the larval stage M. De Block /
and after metamorphosis. F. Van de Meutter

n BIOLOGIE 19/12/13 Mekonnen DEMEKE Engineering efficient D-xylose fermentation capacity J. Thevelein / 
in industrial Saccharomyces cerevisiae for advanced F. Dumortier
bio ethanol production

n STERRENKUNDE 19/12/13 Robin LOMBAERT The circumstellar environment of evolved stars as traced L. Decin / 
by molecules and dust. The diagnostic power of Herschel. A. De Koter

n CHEMIE 19/12/13 Elke GHIJSENS Chiral nanoporous molecular networks physisorbed S. De Feyter
on graphite controlling handedness

n FYSICA 19/12/13 Emilio SCALISE Vibrational properties of defective oxides and 2D nanolattices: M. Houssa /
insights from first-principles simulations A. Stesmans

n BIOLOGIE 20/12/13 Ken PEETERS Molecular mechanisms involved in activation of the Ras J. Thevelein
proteins by glycolytic flux

n BIOCHEMIE EN 20/12/13 Tom VENKEN Computational study of HIV gp41 FP and Rev as novel M. De Maeyer / 
BIOTECHNOLOGIE antiretroviral targets A. Voet

n FYSICA 20/12/13 Toon ROGGEN A Vlasov equation based moment method for radio frequency H. De Gersem
quadrupole beam dynamics simulations

n FYSICA 20/12/13 Matthias VAN DORP Oscillations function in protein networks E. Carlon

n FYSICA 20/12/13 Soghra SAFAVERDI Transport and diffusion in nonequilibrium Langevin systems C. Maes

n FYSICA 20/12/13 Xuan Sang NGUYEN Electron spin resonance study of near interfacial point defects A. Stesmans /
in semiconductor (GaAs, Si)/insulator heterostructures V. Afanasiev
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RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n FYSICA 20/12/13 Annelore SCHRAUWEN Nucleation and diffusion during the reaction of A. Vantomme /
ternary silicide systems K. Temst

n CHEMIE 10/1/14 Michiel VERSWYVEL Synthesis of conjugated block-copolymers: T. Verbiest /
Advanced structures and polymerization methods G. Koeckelberghs

n BIOLOGIE 22/1/14 Sofie MEEUS On the contribution of the mating system in shaping spatial H. Jacquemyn /
genetic structure across Pulmonaria officinalis’ range O. Honnay

n CHEMIE 28/1/14 Tamara MERCKX Novel heterocyclic receptors for anion recognition W. Dehaen /
W. De Borggraeve

n FYSICA 28/1/14 Jytte ELSEVIERS Probing the semi-magicity of 68Ni via the 66Ni(t,p)68Ni R. Raabe /    
"two-neutron transfer reaction in inverse kinematics" P. Van Duppen

n BIOLOGIE 30/1/14 Sara VANDAMME Seascape genetics in support of sustainable fisheries F. Volckaert /
management of flatfish G. Maes
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Van 20 tot en met 23 november 2013 trokken
de masterstudenten chemie en fysica op
excursie naar drie Europese ‘large scale
facilities’, d.w.z. internationaal georiënteerde
onderzoeksfaciliteiten waar externe gebruikers
gedurende enkele zeer intensieve dagen van
gebruik kunnen maken om unieke metingen te
verrichten. Het is inmiddels de achtste keer dat
het Centre Européen de Recherche Nucléaire
(CERN) te Geneve, het Institut Laue-Langevin
te Grenoble en de European Synchrotron
Radiation Facility de rode loper uitrollen om
de KU Leuven-studenten warm te ontvangen.
De groep werd begeleid door prof. Kristiaan
Temst. Deze excursie gaat door in het kader
van de masteropleidingsonderdelen ‘Advanced
Experimental Techniques in Modern Physics’
en ‘Structure Determination by Electromagnetic
Radiation’. De Faculteit Wetenschappen levert
reeds meerdere jaren zeer gewaardeerde
financiële steun om deze excursie mogelijk
te maken.

De bus stuurt behendig terzijde van een van
de meest verlammende sneeuwstormen die
Frankrijk in de laatste jaren te verteren kreeg en
arriveert zonder al te veel vertraging in Saint-
Genis-Pouilly, letterlijk op een boogscheut van
de enorme CERN-site van Meyrin die zich over
de Frans-Zwitserse grens uitstrekt. 

De volgende ochtend worden we opgewacht
door dr. Elisa Rapisarda, onze lokale gids in
CERN en vroeger postdoc aan de KU Leuven.
Het bezoek start meteen met een unicum,
namelijk een bezoek aan de gigantische
ATLAS-detector (foto) van de Large Hadron
Collider, een van de wonderen van moderne
technologie die de experimentele verificatie
geleverd hebben van het Brout-Englert-
Higgsdeeltje. Allen de helm op het hoofd,
honderd meter onder de grond afdalen
en plotseling oog in oog staan met de
gigantische detector – meer moet dat niet zijn.
In de namiddag bezoekt de groep het Isolde-
laboratorium, nog volop onder reconstructie
en dus tijdelijk op non-actief – ook dat is een
aspect van Big Science. In de late namiddag
transfer naar Voreppe, op een tiental kilometer
van Grenoble.

Het ILL en de ESRF liggen op een landtong die
begrensd wordt door de rivieren Drac en Isere.
De site was vroeger nogal desolaat, maar
wordt nu in hoog tempo uitgebouwd tot een
van de sterkst geconcentreerde vestigingen
van onderzoek- en ontwikkelingsinstituten van
Frankrijk. Het ILL is de eerbiedwaardige grande
dame van de site, met een onderzoeksreactor
die reeds meer dan veertig jaar neutronen -
bundels levert voor toponderzoek van de
structuur en de dynamica van de materie. u

Science@Leuven@The Alps

CAMPUSPRAAT



Ingeborg te Groen, hoofd van de PR-dienst,
heeft opnieuw een zeer aangename verrassing
voor ons in petto – we krijgen toelating om in
kleine groepjes het reactor’zwembad’ te gaan
bekijken en met eigen ogen de blauwe gloed
van Cerenkovstraling te zien. Het hoofd van de
reactor geeft uitgebreid uitleg bij de werkings-
en onderhoudsprocedures van de reactor –
een buitenkans! Daarna bezoeken we nog een
van de experimentenhallen waarbij zoals steeds
de enorme detectorvaten voor de ‘small-angle
neutron scattering’-experimenten de aandacht
trekken.

In de namiddag switchen we van neutronen -
bundels naar x-stralenbundels. Ook de ESRF
gaat doorheen een upgradefase, waarbij nieuwe
bundellijnen en laboratoria bijgebouwd worden.
In het gloednieuwe multimediale bezoekers -
centrum krijgen we een inleiding door dr. Claus
Habfast, hoofd van de PR-groep, en dr. Wim Bras,
de projectleider van de Nederlands-Vlaamse
‘DUBBLE’-bundellijn. De uiterst intense x-stralen -
bundels van de ESRF worden toegepast in
een breed gamma van onderzoeksgebieden
in de fysica, scheikunde, materiaalwetenschap,
geneeskunde, farmacie en dit zowel voor
fundamenteel als zeer toegepast onderzoek.
Daarna gaan we in kleinere groepjes een aantal
bundellijnen bekijken, met indrukwekkende
technische hoogstandjes.

Tot slot nog een vrije avond in Grenoble; tijd om
enkele specialiteiten van de Franse Alpen te
degusteren in La Ferme à Dédé, een kruising
tussen een rustiek restaurant en het café van
Monsieur René uit Allo Allo… t

CAMPUSPRAAT

De reisgroep verzamelt voor de ingang van de European
Synchrotron Radiation Facility te Grenoble.
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Lezingenreeks
Jaar van de Kristallografie
Naar aanleiding van het Internationale Jaar van de Kristallografie
organiseert de Faculteit Wetenschappen een lezingenreeks.
De openingslezing werd gegeven door Nobelprijswinnaar
Chemie 2011 Dan Shechtman, over Quasi-periodic crystals –
a paradigm shift in crystallography. Nog op het programma:

• 11 maart 2014, 20u, Zoölogisch Instituut
Met von Laue en de Bragg's aan de wieg van de moderne
kristallografie
Luc Van Meervelt

• 8 april 2014, 20u, Zoölogisch Instituut
Van kunststoffen tot voeding: orde en wanorde in zachte materie
Bart Goderis

• 9 september 2014, 20u, Zoölogisch Instituut
X-stralenkristallografie ontrafelt de driedimensionale structuur
van eiwitten
Chris Ulens

• 21 oktober 2014, 20u, Zoölogisch Instituut
Kristallografie met kernen: neutronen- en gammastralen
Kristiaan Temst

De slotlezing is tevens de Christmas Lecture van de faculteit.
Noteer nu al volgende afspraak in uw agenda:

13 december 2014, 15u, Aula Pieter De Somer
Giant Crystals: The science behind the beauty
Slotlezing – Christmas Lecture door Juanma Garcia-Riuz

Oud-student ontdekt
exoplaneet
Een internationaal team sterrenkundigen onder leiding van alumnus
Vincent Van Eylen heeft een exoplaneet ontdekt. Vincent behaalde
een bachelor fysica en een master sterrenkunde voor hij ging
doctoreren in Denemarken aan de Aarhus University. Hij werkt echter
nog steeds samen met de KU Leuven. Zijn onderzoek werd intussen
opgepikt door de media, en zelfs door premier Di Rupo.

8 http://eoswetenschap.eu/artikel/belgische-wetenschapper-
ontdekt-exoplaneet



STUDIEBEGELEIDING@SCIENCE

Voor elk wat wils
Je studiekeuze is een belangrijke stap in je leven,
waarbij je waarschijnlijk heel wat vragen hebt.
Misschien weet je al lang dat je “iets met
wetenschappen” wil doen, maar vraag je je af wat
voor soort werk wetenschappers doen. Of twijfel je
of je voldoende wiskundige bagage hebt voor
de studie van je dromen, en je misschien best
deelneemt aan een van onze voorbereidende
zomercursussen. Of misschien vraag je je af hoe
het zal zijn om lessen te volgen aan de universiteit.
De Faculteit Wetenschappen wil je zo goed
mogelijk informeren en begeleiden bij je studie -
keuze, en een antwoord bieden op al je vragen.

Ijkingstoets en zomercursus: je trainingsschema voor een vliegende start

Als je wetenschapper wil worden, heb je zowel wiskundige basiskennis
als algemene wetenschappelijke vaardigheden nodig. Om te weten of je
voldoende wiskundige en wetenschappelijke bagage hebt, adviseren we je
om deel te nemen aan de ijkingstoets op maandag 30 juni 2014. De ijkings -
toets is niet verplicht en het resultaat is niet bindend, maar het geeft je wel
een duidelijk beeld van je academisch potentieel, en of het nuttig is om
je basiskennis bij te spijkeren in een van onze zomercursussen die tijdens
de maand september georganiseerd worden. 

De ijkingstoets is een gezamenlijk initiatief van de ingenieurs- en
wetenschapsopleidingen van verschillende Vlaamse universiteiten.
Inschrijven is wel nodig, dit kan nog tot 8 juni op
http://wet.kuleuven.be/ijkingstoets 

Studiebegeleiding op maat

De eerste weken aan onze universiteit zullen fantastisch maar tegelijk ook
overweldigend zijn! Een nieuwe wereld die voor je opengaat, met een druk
weekschema boordevol colleges, practica, oefenzittingen, studenten -
activiteiten… Er wordt veel van je verwacht als je wetenschappen studeert!
Om je alle kansen te geven hierin te slagen, hebben we een uitgekiend
studiebegeleidingsaanbod voor je klaar. 

Tijdens het eerste semester heb je wekelijks een studiebegeleidingssessie
voor een bepaald vak, waarin aandacht besteed wordt aan de studie -
methode of waarin dieper ingegaan wordt op moeilijke onderdelen van
de leerstof. Als je nog vragen hebt over bepaalde stukken leerstof, kan je
ook een individuele afspraak maken met een monitor (=studiebegeleider).

Tijdens zo’n afspraak heb je ruim de tijd om
dieper in te gaan op bepaalde problemen uit de
cursus. Ook als je je eigen niveau wil inschatten
of feedback wil over extra opdrachten die je hebt
gemaakt, kan je hier terecht. Samen met de
monitor leer je zelf zoeken naar antwoorden.
Want wat je zelf hebt gevonden, ken en kan je
nadien ook het beste. En dat is waar het uiteindelijk
toch allemaal over gaat: stap voor stap leren om
zelf wetenschappelijke problemen op te lossen.
Wij wensen je hierbij alvast veel succes!

“ Ik heb als student echt wel
het gevoel dat ik ergens
terecht kan met mijn vragen.
Monitoren, assistenten en
docenten doen hun best om
je vooruit te helpen. Ik merk
goed dat ik niet aan mijn lot
word overgelaten, en dat is
fijn om te weten.” (Pieter)

OASE

Met onze studenten wiskunde en fysica werken
we bovendien sinds academiejaar 2013-2014
in het OASE-systeem. Hierbij wordt er extra
aandacht besteed aan een efficiënt tijdsgebruik.
We willen je immers laten studeren in de best
mogelijke omgeving en met de best mogelijke
begeleiding, zodat niet alleen goede studie -
resultaten, maar ook een fijn sociaal leven binnen
handbereik liggen. Zo werk je in OASE aan één
vak per weekdag. Naast colleges, werkzittingen
of andere contactmomenten wordt er voldoende
tijd, ruimte en begeleiding voorzien om jou de
leerstof ook écht te laten verwerken. Er worden
daarom regelmatig OASE- en OASE²-sessies
ingericht. In een OASE-sessie is er tijd en ruimte
op de campus voorzien om jou, individueel of
samen met medestudenten, aan de leerstof te
laten werken door het bestuderen van theorie,
het maken van oefeningen ... u
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Een OASE²-sessie vertrekt van hetzelfde principe, maar biedt daarbij ook de
nodige begeleiding, meestal in de vorm van een assistent, monitor of
docent die op loopafstand aanwezig is en waarbij je met al je vragen terecht
kan. Daarnaast kan je ook, net zoals alle andere wetenschapsstudenten in
de eerste bachelorfase, individuele afspraken maken met de monitoren.

Het OASE-systeem is echter veel meer dan het voorzien van tijd, ruimte en
begeleiding voor onze wiskunde- en fysicastudenten. Deze werkwijze
betekent een integrale organisatie van het onderwijs waarbij erover gewaakt
wordt dat studenten niet overstelpt worden met contacturen, maar vooral
gestimuleerd worden om de contacturen die er zijn voor te bereiden en
actief bij te wonen. Dankzij tussentijdse evaluatiemomenten, die bv.
bonuspunten kunnen opleveren, en regelmatige feedback krijgen zowel
student als docent een goed beeld van het leerproces. Want leren doe je
gaandeweg, en de Faculteit Wetenschappen wil jou als student zo goed
mogelijk bijstaan om met succes de finish te bereiken! 

Meer informatie over OASE vind je terug op de
OASE-website: http://wet.kuleuven.be/oase t

STUDIEBEGELEIDING@SCIENCE

Wie wil weten waar afgestudeerde
wetenschappers terechtkomen,
kan een kijkje nemen op 

8 http://wet.kuleuven.be/alumni/
jobindex.html.

Je bent ook hartelijk welkom op de infodag
wetenschappen op 22 maart
(http://wet.kuleuven.be/infodag). Daar vind
je een antwoord op al je vragen én kan je
bovendien ook kennismaken met studenten. 

CAMPUSPRAAT

Christine Verbeke wint
in Nederland prijs van het
beste bacheloronderzoek
Christine Verbeke, momenteel master in de sterrenkunde aan de
Faculteit Wetenschappen in Leuven, heeft in het najaar in Nederland
de prijs van het beste bacheloronderzoek gewonnen. Aan de
Universiteit van Utrecht deed ze onderzoek naar toekomstige
energiebronnen, en de jury was enthousiast over de keuze van dit
uiterst relevant en vernieuwend onderwerp. Bovendien kon ze haar
onderzoek goed uitleggen en het publiek meenemen in haar verhaal. t

Meer lezen?

8 http://vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/118-prijs-voor-beste-
bacheloronderzoek-gaat-naar-christine-verbeke.html?m=0
http://pers.uu.nl/utrechtse-student-christine-verbeke-wint-
prijs-voor-beste-bacheloronderzoek/

en de bijhorende peer reviewde publicatie

8 www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/
SRC2013/ChristineVerbeke.pdf

School op bezoek!
Op 9 januari kwamen 143 leerlingen uit de
eerste graad van het Atheneum Boomgaard
in Turnhout op bezoek naar de Faculteit
Wetenschappen. Dit gebeurde in het kader
van een studiekeuzetraject waar deze
“Talentenschool Turnhout” inderdaad al vroeg
werk van maakt. Ze kregen in de voormiddag
een les van professor Conny Aerts, waarin ze
een antwoord kregen op hun meest prangende
vragen omtrent het heelal. ’s Middags ging de
hele groep naar Alma3 voor een broodjeslunch,
en in de namiddag stond de chemieshow van
Professor A.Toom op het programma, met dank
aan professor Luc Van Meervelt en zijn team. t
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INTERNATIONA(A)L

Scholars 2013-2014

The Faculty of Science encourages motivated and
talented foreign students to come and study at this
university by rewarding them a Science@Leuven
Scholarship after application. In the past we already
could reward 2 named scholarships, 6 full scholar -
ships and 8 partial scholarships. 40 foreign students
enrolled anyway after application for the scholarship
but not being rewarded one.

Named scholarships

• reMYND-scholarschip (2011-2012 and 2012-2013)

• Walter Lauriks-fellowship (2013-2014
and 2014-2015)

• Life Sciences Research Partners
vzw (2013-2014) and (2014-2015)

We proudly introduce to you the two scholars for 2013-2014:

Maureen Wanjiku Ng’ang’a (Full scholarship)

Maureen was born in Nairobi (Kenya) on the
17th September in 1988. In 2011 she graduated as
Bachelor of Science in Biotechnology from J.K.U.A.T
in Nairobi. She obtained a 1st class honours with a
GPA of 3.46 on a scale of 4. After her undergraduate
studies she worked as research technician for the
International Maize and Wheat Improvement Centre

in Nairobi. She was selected for a Science@Leuven Scholarship and
enrolled in the Master of Biology. 

My Huong Trinh (Walter Lauriks fellowship)

My Huong Trinh was born in Ho Chi Minh City in
Vietnam on the 11th October of 1988. In 2009 she
graduated as a Bachelor of Business from Nanyang
Technological University with a GPA of 4.37 on
a scale of 5. Afterwards she worked in several
financial companies. She was selected for a
Science@Leuven Scholarship and enrolled in
the Master of Statistics. t

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 
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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:
marcdeclercq49@gmail.com
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)


