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Beste science@leuven-lezer,

De tijd dat vrouwelijke studenten een minderheid vormden aan de universiteit,
is echt wel voorbij. Sinds het academiejaar 1986-1987 is er systematisch
een licht overwicht van meisjes bij de instroom van generatiestudenten,
tegenwoordig zijn zo’n 55 procent van de startende studenten meisjes. Aan de
uitstroomzijde is dat overwicht nog iets groter, daar wordt het ruim 57 procent.
Er is inderdaad minder drop-out bij de dames, en bovendien behalen ze ook
gemiddeld betere studieresultaten dan hun mannelijke jaargenoten.
Leve de emancipatie!

En toch blijven in een aantal richtingen, zeker in de wetenschappen, de meisjes
zwaar in de minderheid. In de bachelor in de informatica zijn iets meer dan
10 procent van de beginnende studenten meisjes, bij fysica minder dan één
op vijf. Bij chemie was er vroeger een evenwicht, maar sedert de oprichting van
nieuwe studierichtingen die ook aantrekkelijk zijn voor meisjes met een interesse in
chemie (zoals de bachelor in de biochemie en biotechnologie) is nog minder dan
een derde van de chemiestudenten een vrouw. 

Is dat eigenlijk vreemd? Als u denkt aan een kernfysicus, een software-
developer of een polymeerscheikundige, wat voor iemand ziet u dan?
Worden wij niet allemaal min of meer onbewust beïnvloed door stereotiepe
beelden? Via implicit.harvard.edu kan u het zelf uittesten: in welke mate wordt
uw denken beïnvloed door implicit bias? Meisjes studeren, en ze doen dat goed
ook, maar hun studiekeuze gaat vaak naar traditioneel eerder als “vrouwelijk”
ervaren richtingen. Misschien denken meisjes vaker dan jongens dat ze niet uit
het goede hout gesneden zijn om ingenieur of fysicus te worden. Of lijken
de overheersende stereotiepe beroepsuitwegen hen niet aantrekkelijk.

Dat zijn allemaal veralgemeningen die niets zeggen over een individuele aspirant-
studente die, met haar eigen aanleg en interesse, voor haar studiekeuze staat.
Voor dat meisje is het vooral belangrijk dat zij goede informatie krijgt, over de
inhoud van de studies maar ook over de zeer diverse en niet per se mannelijke
beroepsuitwegen. En dat ze de kans krijgt om kennis te maken met vrouwelijke
rolmodellen om zo door stereotypen heen te kunnen kijken. 

Op 2 april vond in Heverlee “Ladies@Science” plaats: 50 ladies uit het vijfde jaar
van het secundair onderwijs kregen een inkijk in de wereld van chemici en fysici
(M/V). Een verslag vindt u verder in dit nummer. We willen dit evenement
zeker opnieuw organiseren, in de hoop dat het ooit helemaal overbodig wordt.
Straks vraagt iedereen zich misschien af wat ze in de jaren 2010 toch bedoelden
met “gender issues”.   

Carolien Van Soom, verantwoordelijke Monitoraat Wetenschappen
en facultair aanspreekpunt diversiteit

VOORWOORD



Steven Vanonckelen (1985) behaalde in maart 2014
zijn doctoraatsdiploma in de wetenschappen,
optie geografie aan de KU Leuven. Het onderwerp
handelde over de detectie en analyse van
bosveranderingen in berggebieden. Verder is hij
ook Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame
Ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad en sinds
januari 2014 werkzaam als projectleider bij het
Agentschap voor Natuur en Bos. 

“Wereldwijd bekeken is er nog altijd sprake van ontbossing, maar die gaat
elk jaar trager.” Dat zegt bio-ingenieur Steven Vanonckelen, die voor zijn
doctoraat aan de Afdeling Geografie de bossen van de Roemeense
Karpaten in kaart bracht. Daar neemt het bosgebied verrassend genoeg
toe. Maar er zijn ook kanttekeningen bij het goede nieuws. Start met een
inventarisatie van bossen, ga dan op zoek naar de context en verklarende
factoren, en werk ten slotte een wereldwijde aanpak uit, pleit hij.

Roemenië

De Karpaten vormen een bosrijke bergketen die
zich uitstrekt over Oost-Europa. Het grootste deel
ligt in Roemenië, en daar trok Steven Vanonckelen
verschillende keren naartoe. “In die bergen
vind je nog stukken oerbos: ongerepte bossen
waar je op beren, wolven en lynxen kan botsen.
Het verschil met de bewoonde wereld, de hoofd -
stad Boekarest bijvoorbeeld, is enorm. Met de val
van het communisme is het landgebruik in
Roemenië sterk veranderd: het land dat in handen
van de staat was, werd geprivatiseerd. Toen is er
veel bos gekapt: er heerste een economische
crisis en de mensen waren ook bang dat de
bossen opnieuw genationaliseerd zouden worden.”

De monitoring van bossen gebeurt met satelliet -
beelden, maar dat brengt een aantal problemen
met zich mee: “In berggebieden heb je door de
stand van de zon altijd één onderbelichte flank.” 
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“Bovendien kan het weer ook roet in het eten gooien met wolken, nevel en
mist. Je moet de satellietbeelden daarvoor dus corrigeren. In de Roemeense
Karpaten zijn we meermaals met een huurwagen naar afgelegen gebieden
getrokken om gps-punten te registreren en te noteren om welk type bos
het daar ging, zoals een loofbos of naaldbos. Daardoor kan je vergelijken
met satellietbeelden en de correctiemethodes perfectioneren.”

Vanonckelen analyseerde satellietbeelden van de periode tussen 1985 en
2010. “Misschien verrassend voor het brede publiek, maar we stelden een
lichte toename van de bossen in de Karpaten vast. Dat valt onder andere
te verklaren door een wet die verplicht te herbebossen als de natuur
zich na twee jaar niet spontaan herstelt. Bovendien is er na de val van
het communisme veel landbouwgebied verdwenen: het land werd verlaten
en de natuur kon het opnieuw overnemen. Op zich dus positief nieuws
voor de bossen, al moet er wel een kanttekening bij gemaakt worden:
met satellietbeelden is het moeilijk om in kaart te brengen of er oerbossen
gekapt zijn en later weer herbebost. Als dat zo is, is de ecologische waarde
van die oerbossen verloren.”

De bostransitie in West-Europa

Zowat alle West-Europese landen hebben de voorbije decennia een
bostransitie doorgemaakt. Tijdens deze transitie wordt er een omslagpunt
bereikt, waarna er gestreefd wordt naar meer en beter bos. Een voorbeeld
hiervan is de sterke afname van bos in centraal Europa tussen 900 en 1900,
gevolgd door een gestage bostoename. De verklaringen voor een bos -
transitie zijn divers, waaronder gebruik van alternatieve energiebronnen,
intensificatie van de landbouw en een toenemende bescherming.
Momenteel zijn er echter wereldwijd nog veel landen waarin het bosbestand
afneemt, zoals Brazilië en Oeganda. Natuurlijk is het vanuit de Westerse
wereld eenvoudig om deze landen met de vinger te wijzen. België heeft
bijvoorbeeld al een ontbossingsfase doorgemaakt en is bovendien sterk
afhankelijk van houtimport uit landen als … Brazilië. Onze honger
naar welstand ligt mee aan de oorzaak van de massale ontbossing in
ontwikkelingslanden. Westerse landen zouden dus een voortrekkersrol
moeten spelen in onderzoek, de zoektocht naar oplossingen en
wereldwijde samenwerking. u

Een voorbeeld van de kappingen in de Roemeense Karpaten 
die Steven Vanonckelen met zijn collega's bezocht.

Verandering van bos in de Roemeense Karpaten tussen 1995
en 2010 (Steven Vanonckelen)

Steven Vanonckelen en zijn collega’s in de Roemeense Karpaten.
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Op naar een netto bebossing wereldwijd?

Laat ons vooral positief zijn want een positieve trend
lijkt ingezet! De laatste decennia dalen de wereld wijde
ontbossingssnelheden en er worden steeds meer
wouden beschermd. Aardobservatie met satellieten
lijkt de meest aangewezen methode om bos -
dynamieken in kaart te brengen, zelfs in afgelegen
berggebieden. Recente kaarten zoals die gepubliceerd
door de University of Maryland en Global Forest
Watch laten elke internetgebruiker toe om bijna in
real time de verandering van bossen in zijn regio
te bekijken en te controleren. Via foto’s en verhalen
kan men de data ook verbeteren door aanpassingen
aan te brengen. Bovendien kunnen er via deze tool
actiegroepen worden opgericht, die druk kunnen
zetten op de lokale besturen en nationale leiders.
De toegevoegde waarde van de online kaarten van
Global Forest Watch zijn enorm, zeker omdat het
een breed draagvlak zal creëren. Het is ook een
enorm transparant medium dat overal beschikbaar is
en waarin de lokale context kan worden geïntegreerd.
Zo kunnen de verklarende factoren van de ontbossing
worden opgenomen. Gaat het om perfect legale
kappingen volgens een beheerplan (zoals de bossen
in België) of gaat om een illegale houtkap.
Deze informatie kan cruciaal zijn voor beleidsmakers,
zo kunnen ze doelgerichte beschermings maatregelen
opstellen. Al moeten de data die aangeleverd worden
wel nauwgezet gecontroleerd worden. 

Het doctoraatsonderzoek van Steven Vanonckelen
toonde ook aan dat het mogelijk moet zijn om op
basis van satellietbeelden een onderscheid te maken
tussen oerbos en plantages, twee soorten bossen
die een sterk verschillende functie en ecologische
waarde hebben. In België is een uitbreiding van
het bosgebied moeilijk: “Onder andere omdat je
concurreert met woongebieden. Je kan het
bestaande bos wel goed beheren door de
verschillende bestemmingen – recreatie, kapping of
bescherming – goed te verzoenen. Daarnaast moet
je ook investeren in bossen in andere landen;
anders betekent houtimport in feite een verplaatsing
van ons probleem. Laat ons vooral hopen dat deze
positieve tendensen zich doorzetten en leiden tot
het behoud van bossen en al zijn bewoners.”

Ondertussen blijft de enthousiaste Vanonckelen
professioneel bezig met bossen: “Ik werk sinds
begin 2014 voor het Agentschap Natuur en Bos.
Mijn dagelijkse werkterrein is het Zoniënwoud:
dat bos wordt door verschillende wegen en spoor -
wegen doorkruist. We willen het ontsnipperen voor
dieren door middel van een ecoduct, boombruggen
en ecotunnels. Je kan niet alles veranderen,
maar wel kleine stapjes zetten.” t

ACTUEEL

Op woensdag 19 maart vond een debat plaats,
georganiseerd door de Groep W&T en de
Arenberg Doctoral School in samenwerking
met het overlegcentrum Ethiek, met als titel
“Duurzaam denken en doen met onze aarde”.
Zeven panelleden bogen zich over de vraag of
wetenschap en technologie bijdragen tot een
duurzame ontwikkeling van de aarde, of net
niet. Rudy Swennen was één van de zeven.
Wij spraken met hem na het debat.

S@l: Hoe kijkt u terug naar het debat van 19 maart?

Het was een zinvolle oefening, omdat het mij deed nadenken als
wetenschapper over de vraag wat mijn eigen onderzoeksdomein
(al dan niet) bijdraagt aan duurzaamheid. Dat is een delicate vraag,
want eigenlijk ben ik een deel van mijn tijd bezig met zoeken naar
meer olie en gas in de ondergrond. Ik doe ook wel onderzoek naar
de mogelijke toepassingen van geothermie, wat potentieel een meer
duurzame energiebron is. Hoe dan ook vind ik dat er zo veel mogelijk
kennis moet beschikbaar zijn, ook over thema’s die gevoelig liggen. 

S@l: Peter Tom Jones had het in zijn bijdrage over “postnormale
problemen”: problemen waarvan we niet alle aspecten goed begrijpen,
maar waar we toch beslissingen rond moeten nemen, in de onzekerheid.
Is dat voor een wetenschapper niet extra moeilijk?

Die postnormale problemen zijn inderdaad frustrerend. Nu is dat voor
een geoloog geen onbekend gegeven, om met zeer partiële gegevens
modellen te moeten opstellen over het geheel, zoals in de ondergrond,
dus daarmee kan ik op zich wel leven.

S@l: We zien en horen u vaak in de pers wanneer er vragen gesteld worden
over de ontginning van schaliegas. Dat is een technologie die geen beste
reputatie heeft in het kader van duurzaamheid.

Toen de eerste vragen over schaliegas opdoken, stond ik voor
een keuze: verdiep ik mij daarin, zodat ik een wetenschappelijke
gesprekspartner kan zijn voor mensen die beslissingen moeten nemen?

DOOR SISKA WAELKENS

Duurzamer
denken
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Gezien mijn expertise met delfstoffen en meer
bepaald met olie, was het geen grote inspanning
om mij daarin in te werken. We hebben in elk
geval kennis nodig over alles wat met schaliegas
te maken heeft. Er komen vragen, en we moeten
daar een antwoord op kunnen geven. We werken
ook pro-actief: we organiseren studiedagen voor
geologen en voor journalisten waarin we uitleggen
wat we vandaag weten. Elke geoloog wordt
vroeg of laat geconfronteerd met deze thematiek
die in de maatschappij vaak ter sprake komt,
want “jij bent toch geoloog, hoe zit het nu precies?”
En journalisten moeten over correcte informatie en
beslagen contactpersonen beschikken, willen ze
daar zinvolle stukken over maken. We zouden
die informatie-inspanning ook kunnen uitbreiden
naar ambtenaren, en andere belanghebbenden,
uit de milieubeweging bijvoorbeeld. Ik heb
onlangs een wetenschappelijke incorrectheid
gevonden in een brochure van milieu-activisten,
en dan zoek ik ook contact met die mensen. 

“ Ik vind dat er zo
veel mogeli jk kennis
moet beschikbaar zi jn,
ook over thema’s die
gevoelig l iggen.”
Het is nuttig dat mensen die met vragen zitten die
aan wetenschappers stellen. Wij hebben er geen
belang bij welke richting het antwoord uitgaat,
de informatie die wetenschappers geven is echt
wel te vertrouwen. Ik zal ook zeker nooit beweren
dat fracking geen milieuproblemen geeft. Het is wel
degelijk zo dat je bij fracking allerlei chemicaliën in
de ondergrond pompt en dat er in het water ook
radioactieve bestanddelen vrijkomen. Maar we
moeten vooral niet vergeten dat fracking sedert
jaar en dag wordt gebruikt in oliewinning, al is dat
dan ver van huis voor ons. En dat boringen voor
geothermie ook vaak fracking inhouden.

S@l: Nemen wetenschappers hun rol in het duurzaamheisdebat niet voldoende op?

Ze doen dat wel degelijk, alleen zou dat meer gestructureerd moeten
verlopen. Aan de KU Leuven is er een duurzaamheidsraad opgericht,
en een onderzoekscentrum Leuven Sustainable Earth. Het Departement
Aard- en Omgevings wetenschappen neemt daar zijn rol op, maar het
economische doordenken ontbreekt een beetje bij ons. We hebben nochtans
economen in huis in het departement, maar ik ben er nog niet toe gekomen
om dat met hen door te praten. Als zo’n gesprekken kunnen tot stand komen,
dan zullen we toch weer een stap verder staan. En we moeten breder gaan:
associatiebreed, ook humane wetenschappers betrekken bij de gesprekken.

S@l: Transdisciplinair onderzoek was een belangrijk thema in het debat.

Wat mij telkens weer verbaast, is dat transdisciplinair samenwerken zo’n
hoge drempel heeft. Ik heb daar nochtans goede ervaringen mee, specifiek
in projecten rond ontwikkelingssamenwerking. Daar blijkt dat wel te lukken.
Ik ben jaren bezig geweest met projecten rond water in Vietnam. Dat water
zit in ondergrondse grotten en is in de zomer niet beschikbaar – als geoloog
kunnen wij te weten komen waar er water zit en hoe we het beschikbaar
kunnen maken. Omdat onduurzame landbouwmethodes soms bodem -
verplaatsingen veroorzaken waardoor de reservoirgrotten vol geraken,
werkten we samen met geografen en bio-ingenieurs. 

Maar water heeft in de cultuur in Vietnam een heel bijzondere plaats.
We hebben ook pedagogen en antropologen bij ons onderzoek betrokken,
en die hebben in kaart gebracht hoe die mensen omgaan met water, en hoe
hun maatschappij verandert wanneer water beter beschikbaar is. Dat gaat ver:
zo kunnen kinderen plots naar school gaan omdat ze geen uren per dag
bezig zijn met water aandragen. u
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Dat transdisciplinair samenwerken werd door -
getrokken tot op het terrein: als de pedagogen
er op uittrokken om enquêtes af te nemen,
gingen de geologen mee, en omgekeerd
moesten de pedagogen mee afdalen in de
grotten. Zo kon iedereen alle aspecten beter
inschatten, en iedereen was ook doordrongen
van het belang daarvan.

S@l: Hoe komt het dat dat in eigen land niet werkt?
Hier is dat toch net even belangrijk?

De inspanning om transdisciplinair te werken is
groot voor een wetenschapper. In je eigen domein
zit je comfortabel en veilig, want jij bent de expert.
Het gedrag van Vietnamezen rond water
analyseren is een activiteit die ver buiten mijn
comfortzone ligt. De gedragswetenschappers
hadden het er wat minder moeilijk mee om buiten
de grenzen van hun domein te werken, omdat zij
een zekere “flou” gewoon zijn. Zij vinden het
normaal dat Vietnamese antropologen een enquête
anders analyseren dan Europese – dat soort
discrepanties is er niet bij geologen. 

S@l: Hoe kan je transdisciplinair onderzoek
stimuleren?

Transdisciplinair denken zou verplicht moeten zijn.
Ik heb jaren in de industrie gewerkt en dagelijks
gezien hoe nuttig dat is. Het ZAP is misschien
te zelfstandig. Het zou niet slecht zijn als we
allemaal verplicht waren om een deel van onze
tijd, bijvoorbeeld 20 procent, te werken aan een
domein dat voor de KU Leuven prioritair is,
zoals duurzaamheid. Misschien moeten we
een DOF, een duurzaamheidsonderzoeksfonds,
opzetten, naar analogie met het IOF (industrieel
onderzoeksfonds). 

Projecten zoals wat we in Vietnam hebben gedaan,
brengen niet zo veel publicaties op. Voor jonge
onderzoekers is het dus riskant om daarin te
investeren. Maar stel dat je een DOF-mandaat
opricht voor een wetenschapper met de juiste
ervaring en die dan een zekere bestaanszekerheid
biedt. Dan kan deze persoon zich er op toeleggen
om mensen uit verschillende sectoren bij elkaar te
brengen en zo kunnen we zeker goede projecten
en de bijhorende middelen genereren. Je zou
zo’n mandaat kunnen in leven roepen in de beta -
wetenschappen, en een tweede in de humane. 

S@l: Aan welk soort projecten denkt u dan?

Ik geef een voorbeeld van hoe dat kan werken
en resultaat opleveren, in verband met
waste mining. 

In Houthalen is er een grote stortplaats waar de Vlaamse overheid samen
met uitbater Machiels een proefproject opzet met het idee om alles te
recycleren. Het project heet “Close the circle”. Dat is riskant onderzoek,
want je weet niet vooraf hoeveel je effectief nuttig kan recycleren. Maar als
je die technologie ontwikkelt, dan heb je enorme kansen op multiplicatie.
En je geeft aan de gemeente een gesaneerd natuurgebied terug. Aan de
KU Leuven is er ook een consortium bezig met dat type onderzoek,
het SIM² project (Sustainable Inorganic Materials Management). 

S@l: Kan u iets meer vertellen over het onderzoek naar geothermie? Is dat een
beloftevolle piste als duurzame energiebron?

Geothermie is een risicovol onderzoeksdomein, maar met groeipotentieel.
In Vlaanderen is dat gestart met een proefboring in Merksplas en nu
overweegt men een boring dicht bij Mol. Dit project wordt opgevolgd door
geologen van het VITO. Daar zullen we enkele jaren leergeld betalen, maar
als de technologie goed ontwikkeld is, komt er een belangrijke multiplicatie.
Voor VITO is het niet eenvoudig om aan de sponsors van het onderzoek uit
te leggen dat de eerste programma’s noodzakelijk onderzoeksprogramma’s
zijn, en dat valorisatie niet altijd direct mogelijk is. 

Er is trouwens in Vlaanderen geen enkele boorfirma die een dergelijke
boring kan doen, daarvoor zal men samenwerken met een buitenlandse
firma. Met de vooruitzichten van mogelijke brede toepassingen, is het zeker
nuttig om onderzoek te doen waarmee we iemand kunnen ondersteunen
die hier een firma start die zo’n boringen kan uitvoeren. Dat soort onderzoek
staat rechtstreeks ten dienste van duurzame technologie-ontwikkeling. 

S@l: Tijdens het debat is nog eens herhaald dat de bevolkingsaangroei de grootste
uitdaging is met betrekking tot duurzaamheid. Hoe machteloos zijn we om daar
iets aan te doen?

Er is veel kritiek op China, de strenge eenkindpolitiek wordt algemeen
aangevoeld als immoreel. Maar stel dat ze dat beleid niet hadden gevoerd,
dan was het probleem nog veel acuter! Uiteraard hebben we niet de
mogelijkheid om tegen een Afrikaan of een Zuid-Amerikaan te zeggen dat
twee kinderen wel genoeg is. We zijn dus inderdaad machteloos. Maar er is
een zelf-corrigerend mechanisme dat optreedt telkens wanneer er te veel
mensen wonen in een gebied met te weinig voedsel… Tijdens het debat
hebben we grafieken gezien van de wereldbevolking doorheen de laatste
2000 jaar. Het effect van de pestpandemie in de Middeleeuwen is daarop
te zien. Het lijkt me niet uitgesloten dat de mensheid nog eens zoiets te
verwerken krijgt... 

S@l: Tijdens het debat is er veel nadruk gelegd op de noodzaak om mensen
anders te laten denken en handelen. Vastgeroeste ideeën (“een maaltijd bestaat
uit vlees, aardappelen en groenten”) zouden moeten verdwijnen (“laat ons eens
vlees eten vandaag”). 

Onder andere Joost Duflou en Erik Mathijs hebben benadrukt dat het
noodzakelijk is om groei los te koppelen van de materialen- en energie -
stroom. Joost heeft daar enkele heel interessante ideeën rond gelanceerd,
zoals een bandenfabrikant die door een transporteur betaald wordt per
kilometer in de plaats van per geleverde band, of een lampenfabrikant
die betaald wordt om een gebouw of een wijk te verlichten liever dan om
lampjes te leveren. In zo’n systeem heeft iedereen belang bij duurzame
en energiezuinige producten.

ACTUEEL
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Op het individuele vlak moeten we wellicht
financieel sturen: doe de brandstof prijs x3 of x4,
en sleutel aan belastingen zodat je uiteindelijk tot
een systeem komt waarbij mensen die zorgzaam
zijn met energie winst maken, mensen die
verkwisten betalen. Fenomenen zoals
Belgische garnalen die een retourrit naar
Marokko maken om daar gepeld te worden,
dat zou maatschappelijk niet aanvaarbaar mogen
zijn. Een ethische commissie moet zo’n dingen
verbieden. Daar faalt de vrije markteconomie en
maakt ze zichzelf op termijn kapot.

En ook in de vorming van jongeren moeten we
nadruk leggen op duurzaamheid. Misschien kunnen
we elke doctoraatsstudent in de wetenschappen
verplichten om in zijn tekst enkele paragrafen
op te nemen over hoe zijn onderzoek bijdraagt
aan duurzaamheid. Daar zal inhoudelijk niet
noodzakelijk veel bruikbaars uit komen, maar dan
hebben al die jongeren wel minstens de moeite
gedaan om er over na te denken. 

S@l: Wat kunnen geologen specifiek bijdragen aan
duurzaamheid?

We zouden moeten investeren in een soort
gewestplan van de ondergrond. De kennis van
onze ondergrond in Vlaanderen staat nog precies
waar ze in 1980 stond. Voor het bovengrondse
gewestplan is er een uitgebreide dialoog geweest
tussen wetenschappers, bewoners en politiekers,
en er is een consensus gevonden. 

Dat hebben we ook voor de ondergrond nodig: een 3D-overzicht van wat er
waar te vinden is, wat we willen bewaren (bijvoorbeeld een gebied belangrijk
voor waterwinning), wat we willen vrijwaren om eventueel te ontwikkelen
(bijvoorbeeld een gebied met steenkoolgas). 

S@l: Weten we dat dan niet?

Ik kan even illustreren hoe slecht we de ondergrond kennen. Wist u dat er in
Loenhout een ondergronds gasreservoir is? Dat komt doordat gas het hele
jaar door geleverd wordt, ook in de zomer als we het minder nodig hebben,
en bovengronds opslaan leek in tijden van koude oorlog te kwetsbaar.
Dat wordt dus ondergronds gestockeerd, op zo’n 1600m diepte, in karst -
holtes. Maar we hebben geen goed idee van hoe die holtes er precies
uitzien. In een straal van 10km rond Loenhout is het daarom verboden om
naar warm water voor geothermie te zoeken, boringen zouden eventueel
gevaarlijk kunnen zijn of een invloed kunnen hebben op de gasstockage.
Maar waarom 10km? Dat is nergens op gebaseerd.

We moeten weten welke delfstoffen we hebben. Rusland chanteert West-
Europa op basis van gasleveringen. De USA zijn ondertussen dank zij
schaliegas onafhankelijk voor hun energievoorziening en hoeven dus niet
meer perse de straat van Hormuz (tussen Iran en de UAE) te beveiligen.
Stel dat de crisis in Oekraïne ontaardt, en Rusland macht heeft over ons,
want wij zijn voor een derde van onze energie afhankelijk van Russisch gas.
Maar stel dat wij een lijstje hebben: 3% kunnen we theoretisch opvangen
met schaliegas, 7% met steenkoolgas, 12% met geothermie … dus indien
nodig kunnen we het voor een zekere tijd deels wel redden met wat in de
Europese ondergrond zit. Die kennis hebben we echt nodig, en door Rusland
zijn chantage-argument te ontnemen, kunnen we misschien zelfs
de politieke stabiliteit verbeteren.

S@l: Maatschappelijk relevant onderzoek, inderdaad… Dank u wel
voor dit gesprek. 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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Internationaal Jaar
van de Kristallografie2014

In de periode 1912-1913 stonden Max von Laue

en Henry en Lawrence Bragg aan de wieg van
de moderne kristallografie die met behulp van
röntgenstralen de posities van de atomen in kristallijne
materialen bepaalt. Ten slotte wil het Internationaal
Jaar van de Kristallografie er ook aan herinneren dat
vijftig jaar geleden Dorothy Hodgkin de Nobelprijs
Chemie 1964 ontving voor de structuurbepaling van
belangrijke biochemische verbindingen zoals
cholesterol, penicilline en vitamine B12. 

Op 1 Januari 1611 besloot Johannes Kepler tijdens
een sneeuwwandeling te Praag om de vorm van de
neerdwarrelende sneeuwvlokken beter te bekijken.
Hij kwam tot de conclusie dat een sneeuwvlok
steeds zestallige symmetrie bezit. Als verklaring
veronderstelde Kepler dat de regelmatige uitwendige
structuur een gevolg was van het regelmatig stapelen
van bollen tijdens het groeien van de sneeuwvlokken.

Kepler beschouwde dit sneeuwonderzoek
eerder als een wetenschappelijke grap en
schreef zijn bevindingen neer in een dun
boekje 'A New Year's gift or On the Six-
Cornered Snowflake' dat hij opdroeg aan zijn
vriend en patroon Wacker von Wackenfels.
Met het idee om identieke bollen te stapelen
in een kristal lag Kepler in 1611 reeds aan
de basis van de dichtste bolstapelingen!
De eigenlijke hexagonale en kubische
bolstapelingen van identieke atomen worden
pas in 1883 door de Engelse kristallograaf
William Barlow beschreven. 

In 1895 ontdekte Wilhelm Röntgen de
naar hem genoemde röntgenstralen.

Deze ontdekking verspreidde zich als een lopend vuurtje, vooral
omwille van de nieuwe – vooral medische – toepassingen die voor het
grijpen lagen. Over de werkelijke natuur van deze nieuwe straling was
er geen eensgezindheid. Röntgen zelf vermoedde dat het een soort
golf was, te vergelijken met geluidsgolven. Sommigen dachten dat
het elektromagnetische trillingen waren te vergelijken met licht,
anderen hielden het bij een deeltjeskarakter. Te München ging
Arnold Sommerfeld ervan uit dat het golven waren en tijdens het
eerste Solvay Congres te Brussel stelde hij in november 1911 zijn
‘h-hypothese’ voor. Sommerfeld veronderstelde dat bij elk elementair
proces zoals het stoppen van een elektron door een atoom, de energie
E van het elektron en de duur τ van het afremmen voldeden aan de
regel E.τ = h, waarbij h de constante van Planck is. 

Na een gesprek met Peter Ewald, een doctoraatsstudent bij
Sommerfeld, was het voor Max von Laue die als Privatdozent sinds
1909 ook tot Sommerfeld’s groep behoorde, duidelijk geworden dat de
bouwstenen in een kristal zich volgens een regelmatig rooster ordenen.
De afstanden tussen deze bouwstenen, zo vertelde Ewald tijdens een
wandeling in de Englischer Garten te Berlijn aan von Laue, zijn van de
grootteorde van een duizendste van de golflengte van zichtbaar licht.
Door zijn grote kennis van de optica kwam von Laue op het idee
om een kristalrooster te gebruiken om röntgenstralen af te buigen.
Naar analogie van diffractie van zichtbaar licht aan een rooster moet
een kristalrooster röntgenstralen diffracteren op voorwaarde dat
de golflengte van de röntgenstralen van de zelfde grootteorde is
als de afstand tussen de atomen in een kristal. Alleen was von Laue
zelf niet zo handig om het experiment uit te voeren. Hij overtuigde Paul

Knipping, een doctoraatsstudent van Röntgen, en Walter Friedrich,
een medewerker van Sommerfeld, om het experiment uit te voeren.
Op de eerste fotografische opnames waarbij kopersulfaat als kristal
gebruikt werd, was er echter niets te zien! 

Op vraag van de International Union of Crystallography
IUCr riep de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties te New York op 3 juli 2012 het jaar 2014 uit tot
Internationaal Jaar van de Kristallografie. Het is dan
iets meer dan vierhonderd jaar geleden dat Johannes
Kepler een verband legde tussen de inwendige
structuur en de uitwendige zestallige symmetrie
van sneeuwvlokken. 

Max von Laue
(Bundesarchiv,
Bild 183-U0205-502)

William Lawrence
Bragg (Nobel laureat
Fysica 1915)

William Henry
Bragg (Nobel laureat
Fysica 1915)

DOOR LUC VAN MEERVELT
GENERAL SECRETARY AND TREASURER IUCr



Op 21 februari werd een publiek van studenten, docenten en
bezoekers van binnen en buiten de Faculteit Wetenschappen vergast
op een boeiende en onderhoudende lezing van Dan Shechtman
(Technion, Israël), die in 2011 de Nobelprijs Chemie mocht ontvangen
voor zijn ontdekking van voorheen onmogelijk geachte quasi-kristal -
structuren in metaallegeringen. Op 11 maart vertelde Luc Van Meervelt
een verhaal over de prille kinderjaren van de moderne kristallografie,
en over de gewetensproblemen van een neutraal land dat in oorlogstijd
Nobelprijzen moet toekennen. Het vervolg van de lezingenreeks
belicht de impact van kristallografie in diverse hedendaagse
wetenschapsdisciplines. Op 8 april konden we al luisteren naar
Bart Goderis met een lezing over toepassingen van kristallografische
technieken om de structuur en eigenschappen van zachte materie
te begrijpen. 

In het najaar volgen er nog drie lezingen:

• 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

• 13 december 2014, 15u, Aula Pieter De Somer
Giant Crystals: The science behind the beauty
Slotlezing – Christmas Lecture door Juanma Garcia-Ruiz
(Granada, Spanje)

Lezingenreeks
“Internationaal Jaar van de Kristallografie” 
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Na een aantal aanpassingen aan de experimentele
opstelling werd op 21 april 1912, na een belichting
van 30 minuten een duidelijke zwarting waar -
genomen op de ontwikkelde film. Deze zwarting
werd veroorzaakt door de afgebogen bundels
en het stond voor von Laue nu vast dat röntgen -
stralen golven zijn! Nadien werden ook zinkblende,
keukenzout en diamant in de röntgenbundel
geplaatst. Bij wijziging van de oriëntatie van het
kristal wijzigde het stippenpatroon op de film
eveneens. Het stippenpatroon vertoonde in
welbepaalde oriëntaties van het zinkblende kristal
ook duidelijke symmetrie!

William Henry Bragg, professor in de wiskunde
en de experimentele fysica aan de Universiteit te
Adelaide, was er door zijn werk met α-deeltjes
van overtuigd dat ook röntgenstralen een
deeltjeskarakter bezitten. Een versneld elektron
dat in de röntgenbuis botst met een atoom van
het anodemateriaal zou daarbij zijn negatieve
lading verliezen en omzetten in een neutraal
deeltje. In 1909 aanvaardde Henry Bragg een
benoeming te Leeds. Zijn zoon Lawrence Bragg

keerde mee terug naar Engeland en startte zijn
studies aan het Trinity College te Cambridge.
Tijdens de zomer van 1912 schreef een oud -
student van Henry Bragg, Lars Vegard, een brief
naar vader Bragg. Vegard had in Würzburg een
lezing van von Laue bijgewoond en dacht dat
vader Bragg wel eens geïnteresseerd kon zijn in
de resultaten van von Laue... Zowel vader als zoon
Bragg hadden echter kritiek op de resultaten van
von Laue. Vader Henry Bragg bleef erbij dat
röntgenstralen deeltjes zijn en volgens zoon
Lawrence klopte de toekenning van de indices
aan de stippen in het diffractiepatroon niet. u

Openingslezing op 21 februari. Dan Shechtman

Decaan Peter Lievens, professor Luc Van
Meervelt, professor Dan Shechtman,
rector Rik Torfs en vicerector Georges Gielen.

Dorothy Hodgin 

Professor Shechtman neemt een aandenken
in ontvangst.



Met de hulp van zijn vader start Lawrence enkele experimenten. Daarbij merkte
hij de ovale vorm van de afgebogen bundels op, terwijl de invallende bundel
cirkelvormig was. Dit was enkel te verklaren door een soort weerkaatsing
of reflectie van de invallende bundel door vlakken van atomen in het kristal.
Op die manier kwam hij snel tot de wet van Bragg: 2dsinθ = nλ
(waarin d de afstand is tussen twee parallelle vlakken, θ de hoek die de
invallende straal en weerkaatste straal maken met het vlak en λ de golf -
lengte van de röntgenstraal). Op basis van het bekomen diffractiepatroon
slaagde Lawrence erin om in 1913-1914 de kristalstructuur van KCl, NaCl,
CaF2, ZnS, CaCO3, NaNO3 en Cu te ontrafelen. Samen met zijn vader
bepaalde hij in 1913 ook de structuur van diamant. Van vele mineralen,
ontleend uit de mineralogische collectie te Cambridge, werd het diffractie -
patroon bepaald, maar voor het uitbreken van de Grote Oorlog was er geen
tijd meer om de exacte structuren te achterhalen. De Grote Oorlog stuurde
ook de toekenning van de Nobelprijzen danig in de war. Uiteindelijk werd
in 1915 aangekondigd dat de Nobelprijs Fysica 1914 toegekend werd
aan Max von Laue, en deze van 1915 aan Henry en Lawrence Bragg.
De Braggs werden per telegram op de hoogte gebracht. Lawrence Bragg
was als militair technisch adviseur aan het front nabij Ieper en verbleef in
de pastorij van De Klijte, een deelgemeente van Heuvelland. Bij het horen
van het heuglijke nieuws ontkurkte de pastoor een fles Lachrymae Christi.
De ceremonie vond uiteindelijk plaats in juni 1920. Max von Laue was
aanwezig en deelde de geldprijs met Knipping en Friedrich. Vader en zoon
Bragg lieten zich verontschuldigen. 

De bijdrage van de drie Nobellaureaten tot de natuurwetenschappen
is moeilijk te overschatten: de driedimensionale structuur van de materie
bepaalt immers de eigenschappen ervan. De daaropvolgende decennia
werden steeds complexere structuren ontrafeld, van eenvoudige
anorganische zouten tot DNA en complexe eiwitten. Een sleutelfiguur hierbij
was Dorothy Hodgkin die in 1932 haar carrière begon in de groep van
John Desmond Bernal te Cambridge. In 1934 maakten ze samen de eerste
röntgenfoto's van het eiwit pepsine. Te Oxford startte ze in 1935 haar eigen
onderzoeksgroep en binnen het jaar bekwam ze ook opnames van insuline.
In 1937 bepaalde ze de structuur van cholesterol. Bij het begin van
de Tweede Wereldoorlog werd het duidelijk dat penicilline antibiotische
eigenschappen vertoont. De vraag naar penicilline was groot, maar om de
synthese op punt te zetten was de werkelijke structuur van penicilline nodig.
Dorothy Hodgin startte haar zoektocht naar deze structuur in 1942 in
samenwerking met organici. Als in 1943 de exacte brutoformule van
penicilline bepaald wordt, blijven er nog twee mogelijke structuren over.
Chemici van de farmabedrijven Squibb en ICI bezorgden haar kristallen
van penicilline en na vier jaar slaagde Dorothy Hodgkin erin de structuur van
penicilline op te helderen. De synthetische aanmaak kon nu beginnen.
In 1948 werd vitamine B12 geïsoleerd. Een gebrek aan vitamine B12 leidt
tot een kwaadaardige bloedarmoede die door een tijdige injectie van een
kleine concentratie vitamine B12 kan verholpen worden. Hiervoor is weerom
de kennis van de structuur onontbeerlijk. Dorothy Hodgin start dit onderzoek
in 1948 en bekomt uiteindelijk in 1956 de driedimensionale structuur.
Op dat moment was het de grootste structuur die via röntgendiffractie werd
opgehelderd. De synthese van vitamine B12 duurde achteraf elf jaar en was
een samenwerking tussen meer dan 100 onderzoekers onder leiding van
Albert Eschenmoser en Robert Woodward. De structuurbepaling van
insuline, gestart door Dorothy Hodgkin in 1935, werd uiteindelijk 34 jaar
later in 1969 succesvol beëindigd! 

In 2014 wordt het Internationaal Jaar van de
Kristallografie gevierd. Unesco en de International
Union of Crystallography (IUCr) willen zo de rol van
de moderne kristallografie in ons dagelijks leven
in de kijker plaatsen. Kristallografisch onderzoek
ondersteunt de ontwikkeling van praktisch alle
nieuwe materialen gaande van nieuwe medicijnen,
tandpasta, chocolade, computergeheugens ...
tot onderdelen voor wagens en vliegtuigen. t

CAMPUSPRAAT
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Meer info:

8 www.iycr2014.org en
www.iycr2014.be

zie ook

8 www.iycr2014.org/home/news/
learn-crystallography-with-johanna

Referentie: 

Early Days of X-ray Crystallography, André
Authier, Oxford University Press, 2013
(ISBN 978-0-19-965984-5)

OPROEP

Cover
de cover
Maakt u beeldige weten schaps -

foto’s en wil u graag uw abstract

beeld als achtergrond op

de cover van science@leuven?

Laat het ons weten!

Mail uw foto, samen met een
legende en indien gewenst
een kort verklarend tekstje
naar nieuwsbrief@
wet.kuleuven.be
en misschien
siert uw beeld wel
de cover van de
volgende nieuwsbrief!



1e fase bachelor chemie ging op 3 april 2014
op bedrijfsbezoek naar TAMINCO

Naar jaarlijkse gewoonte was er ook dit jaar in het
kader van het vak industriële en technische chemie
een bedrijfsbezoek gepland. Hieronder het verslag
van enkele enthousiaste chemie-studenten.

Wat kon er nog misgaan nadat bleek dat we in een super-de-luxe bus naar
Taminco zouden rijden voor het bedrijfsbezoek? Behalve dan misschien dat
de rit naar het Gentse te kort was om alle functionaliteiten van de ingebouwde
touchscreens uit te proberen.

Maar ook het bezoek aan Taminco zelf was veel leuker dan verwacht. 
Taminco - wat staat voor The Amine Company - maakte op ons een zeer
dynamische indruk. Het is dan ook een betrekkelijk jong bedrijf, het is
slechts tien jaar oud, en er wordt duidelijk geïnvesteerd in jong talent,
wat zich o.m. vertaalde in een groot aantal jeugdige gidsen.

We werden in de vergaderzaal ontvangen met koffie, frisdrank en een
hele rits verschillende koekjes. Vervolgens gaf Hendrik, het hoofd Human
Resources, een presentatie over het bedrijf, waarna we in groepjes werden
opgesplitst voor een gegidste rondleiding op het bedrijfsterrein. 

Nog iets wat indruk maakte was de
niet-aflatende aandacht voor veiligheid.
We kregen allemaal een veiligheidsbril
én -helm, met op de helm nog een
soortement “zwembril” voor in de
risicozones. Verder werden we allemaal

verplicht lange mouwen, lange broek en gesloten schoenen te dragen,
wat iets minder aangenaam was in de hitte die het voorjaar 2014 ons bracht. 

Gedurende het hele bezoek stonden onze gastheren (en -vrouwen) open
voor onze vragen, hoe vergezocht of specifiek ook. 

Ze maakten bovendien een bijzonder enthousiaste
en sympathieke indruk en het was duidelijk dat ze
zich betrokken voelen bij het bedrijf.

Om het bezoek af te sluiten kwamen we terug bij
elkaar in de vergaderzaal waarbij we ook onze
stormloop op de koffiekar konden hervatten.

Maar gelukkig hebben wij bij Taminco ook een
goede impressie van de Leuvense wetenschaps -
student achtergelaten. We werden in ieder geval
gecomplimenteerd met “de focus waarmee we
gekomen waren”, waarbij ze hoogstwaarschijnlijk
doelden op de duizend-en-een kritische vragen
die we op hen afvuurden tijdens de Q&A-sessie.

En is er een betere manier om een dergelijke dag
af te sluiten dan weg te zakken in de (al dan niet
kunst-)lederen zeteltjes van onze favoriete
touringcar en gezellig multiplayer bingo te spelen
of de honderd foutste discohits te beluisteren
of zelfs – voor de totaal hopeloze gevallen –
Dirty Dancing te kijken? t

In een super-de-luxe bus naar Taminco.
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1e fase chemie

DOOR 1E STUDIEFASE CHEMIE
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Infodag 19 maart
Bedankt aan iedereen: studenten,
personeel en bezoekers om
er opnieuw een geslaagde dag
van te maken. We hopen in
september een groep
enthousiaste nieuwe studenten
te mogen verwelkomen!
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"One of the most prominent representatives of physical geography and
geomorphology in the world.” Zo werd professor Jean Poesen op 24 april
geprezen in het Poolse Lublin. De Maria Curie-Sklodowska Universiteit
(Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, UMCS) eert hem voor zijn onderzoek
naar geomorfologische processen, bodemerosie en bodemconservatie.

Professor Poesen werd geboren in 1954. Hij behaalde zijn licentiaat
in fysische geografie in 1976 en zijn doctoraat in 1983, beide aan
de KU Leuven. Zijn bekroonde proefschrift ging over Rainfall erosion
mechanisms and soil erodibility. In 1984 volgde zijn benoeming aan
de KU Leuven, en in 2000 werd hij hoofd van de Afdeling Geografie. 

Professor Poesen is een gedreven onderzoeker met meer dan
700 publicaties op zijn naam, als auteur of co-auteur. De voorbije
tien jaar hoorde hij bij de Essential Science Indicators Scientists,
een lijst van Thompson Reuters die wereldwijd de 1 % meest geciteerde
onderzoekers groepeert. Tot de brede waaier van onderzoeksthema’s
waar professor Poesen zich op toelegt, horen erosie en erosiecontrole,
grond- en waterconservering, de invloed van milieuwijzigingen op
bodemerosie en experimentele geomorfologische technieken.

Professor Poesen onderhoudt zeer goede
contacten met de UMCS. In zijn laudatio noemde
professor Marian Harasimiuk, hoofd van het
Department of Spatial Management and Spatial
Planning, hem een inspiratie voor zijn collega’s
en hemzelf. Naast zijn wetenschappelijke
verwezenlijkingen zette hij ook de integriteit en
het vriendelijke en toegankelijke karakter van
professor Poesen in de verf. t

Pools eredoctoraat
voor professor Jean Poesen

Professor Poesen neemt het eredoctoraat in ontvangst.

(Foto's: Cindy Beelen)



De aanwezigheid van de Faculteit
Wetenschappen in de Leuvense
binnenstad wordt steeds verder
afgebouwd. Binnen afzienbare tijd zal ook
het Zoölogisch Instituut naar de campus
in Heverlee verhuizen. Het pand in de
Naamsestraat aan de andere kant van
de Bériotstraat dat ooit het Instituut voor
Natuurkunde huisvestte, wordt momenteel
gerestaureerd, en zal dan ingenomen
worden door teams van de Faculteit
Economische en Bedrijfs-
wetenschappen.

Bij de herinrichting van het zogenaamde College van
Premonstreit heeft de academische overheid beslist toch enige
aandacht te besteden aan de herinnering aan een belangrijke
vroegere bewoner van het pand, namelijk de kosmoloog
Mgr. Georges Lemaître, de ‘vader van de oerknalhypthese’.
Op de plaats waar hij werkte wordt een kleine ruimte
voorbehouden aan zijn herinnering, waarbij vooral gedacht
wordt aan een specifieke invulling naar 2016 toe, want dan
zal het 50 jaar geleden zijn dat hij overleed.

Ook dit jaar is in zekere zin een Lemaîtrejaar, want in de zomer
van 2014 lanceert het Europese Ruimteagentschap ESA haar
vijfde ‘automated transfer vehicle’ naar het ruimtestation,
en dat vehikel werd genoemd naar de Belgische kosmoloog.
In dat kader worden in ons land een aantal evenementen
georganiseerd, waaronder een wetenschappelijk colloquium
in Leuven op 7 mei, waar het belang van Lemaître voor
de hedendaagse kosmologie toegelicht werd. De gelegenheid
werd ook gebruikt om iets te doen dat al lang had moeten

gebeuren, namelijk het plaatsen van een gedenksteen
aan de gevel van het Premonstreitscollege,

om uiteindelijk aan een belangrijke
wetenschapper van de 20ste eeuw

de plaats te geven die hij
verdient in het Leuvense

straatbeeld.
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Herinneringen
aan Premonstreit
DOOR CHRISTOFFEL WAELKENS 

De koepel op het dak van het
College van Premonstreit.



De gedenkplaat – in vier talen! – is een gemeenschappelijk initiatief van de
KU Leuven en de ‘Université Catholique de Louvain’. Inderdaad, waar het
eigenlijk ondenkbaar is dat we Lemaître niet zouden eren in het Leuvense
straatbeeld, is het evenmin gepast om hem op te eisen voor de KU Leuven.
De bezorgdheid om geen oude demonen wakker te maken heeft
meegespeeld in een lang proces. Uiteindelijk overwon de constructieve wil
om in een symbolisch enigszins geladen dossier een positief teken te geven
van de huidige goede verstandhouding tussen beide zusteruniversiteiten.

Aan de andere kant van het gebouw – vanuit het stadspark – valt een andere
getuige op van onze geschiedenis, namelijk de koepel die de grootste
sterrenkijker in Vlaanderen herbergt. Heel glorieus is die geschiedenis niet,
want de kijker is nooit gebruikt. Hij vindt zijn oorsprong in de schenking
van de optische combinatie in het kader van het Marshallplan (!).
De Sterrewacht Leiden was zo verstandig de gelijkaardige kijker die ze
toen verwierven eerst in Zuid-Afrika en later in Chili wetenschappelijk te
exploiteren. Wij hebben het met minder middelen bescheidener gedaan,
ook iets te veel rekenend op de belofte van de toenmalige Leuvense
burgervader, dat er nooit storende lichtvervuiling zou zijn in dat deel van de
binnenstad! Professor Van Hoof heeft toen besloten dat het wetenschappelijk
zinvoller was waarnemingen te gaan uitvoeren met andere instrumenten
op betere plaatsen.

De kijker heeft wel een indirecte rol gespeeld als aanzet van het project van
onze huidige telescoop op La Palma, maar uiteindelijk werd ook daar voor
een modernere en krachtigere oplossing gekozen. Gedurende jaren is er
dan een project geweest om de Leuvense spiegel te doneren aan een
op te richten nieuwe volkssterrenwacht in Oost-Brabant, maar ook dat is
uiteindelijk nooit concreet geworden.

En dan komt 50 jaar WINA, in het kader waarvan
de studenten ons vroegen of het mogelijk was
een bezoekje aan de koepel in te lassen in
hun stadswandeling naar aanleiding van de
alumnidag. Op zich niet evident, er was enig
opruimwerk nodig, en de toegang zelf moest
eerst afgecheckt worden ten opzichte van
moderne criteria van veiligheid. Anderzijds is
de expertise die met het La Palma-project kon
worden opgebouwd dusdanig dat een adequate
evaluatie van de infrastructuur kon worden
uitgevoerd. Met het gunstige resultaat dat zowel
de koepel als de mechanische structuur van de
telescoop de tand des tijds goed weerstaan
blijken te hebben.

Het resultaat is dat er plannen aan het groeien
zijn om de telescoop eindelijk operationeel te
maken. Het besturingssysteem en de ophanging
van de secundaire spiegel moeten grondig
vernieuwd worden, hetgeen trouwens mooie
onderwerpen voor technische masterproeven
kunnen zijn. Tegen de lichtvervuiling en de
middelmatige weersomstandigheden in Leuven
kunnen we niet zoveel doen, en een hoge berg
is het gebouw nu ook weer niet. Maar met
moderne apparatuur, die niet eens duur hoeft te
zijn, kunnen ook in dergelijke omstandigheden
interessante waarnemingen gebeuren.
Getuige daarvan is de ontdekking in januari dit
jaar door studenten in Londen van de helderste
type-Ia-supernova van de laatste 50 jaar!

We streven er dan ook naar om dit stukje
erfgoed te transformeren tot een relatief
krachtig instrument waarmee studenten zinvolle
waarnemingen kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in
het kader van bachelorprojecten. Op die manier
garanderen we ook dat onze faculteit en haar
studenten blijvend aanwezig zijn in de Leuvense
binnenstad! t

Telescoop in het College van Premonstreit.
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Bezoek aan de koepel in het kader van 50 jaar Wina.



Leiden universitaire studies fysica of chemie
tot typisch mannelijke beroepsprofielen?
Is daarom de instroom van vrouwelijke studenten
in deze richtingen lager?

Nochtans zijn vrouwelijke fysica- en chemiestudenten doorgaans erg
tevreden over hun keuze. En na hun studies oefenen zij interessante
beroepen uit die helemaal niet “mannelijk” zijn. Het bedrijfsleven heeft
zonder meer nood aan meer vrouwelijke fysici en chemici.

De Faculteit Wetenschappen wil ladies met een wetenschappenknobbel
beter informeren over de opleidingen fysica en chemie. Daarom vond op
2 april 2014 de eerste editie van Ladies@Science plaats. Vijftig meisjes uit
het 5de jaar secundair onderwijs namen deel, uit studierichtingen met een
ruime component wetenschappen, van 10 verschillende scholen. Ze kregen
informatie over de opleidingen en de beroepsuitwegen. Ze namen deel aan
workshops in de gebouwen van de Departementen Natuurkunde en
Sterrenkunde en Chemie. En twee dames uit het beroepsveld kwamen
vertellen over hun opleiding, hun job en hun leven. t

IN BEELD

Ladies@Science
Woensdag 2 april 2014: eerste editie
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Lees meer op:

8 wet.kuleuven.be/ladiesatscience

Neem ook een kijkje op:

8 www.facebook.com/ladiesatscienceKULeuven

Professor Carolien Van Soom verwelkomt de Ladies.

Chemie: hoe begin ik aan organische synthese?

Chemie: niet de meest wetenschappelijke manier om na te gaan
of de synthese gelukt is.
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Fysica: gebruik maken van extreme kou - supergeleiding
en de magnetische zweeftrein.

Fysica: kijken naar extreem kleine structuren - X-stralendiffractie.

Fysica: voor sommige experimenten is extreem vacuüm nodig.Fysica: kijken naar extreem kleine structuren - scanning-elektronenmicroscopie.

Chemie: hoe zuiver is het verkregen product? Gaschromatografie - Massaspectrometrie.



INTERNATIONA(A)L

Adapting to
a different environment
“International” in Flanders doesn’t always
mean “from a faraway place”. In fact,
when you drive your car starting from
Leuven, you have to choose your direction
carefully if you don’t want to cross a
border within an hour and a half.
So science@leuven found and interviewed
an international PhD student in Biology
from close by, from the Netherlands,
and asked her about her research and
her career. 

S@l: You’re doing research
in evolutionary biology,
what is your subject?

I’m studying parasite adaptation
and immune resistance in the
three-spined stickleback.
Host-parasite systems are ideal
systems for testing the importance
of alterations in gene expression
in local adaptation.

S@l: Why choose stickleback as a model?

The threespined stickleback has long been a favourite with
scientists, and therefore it is well characterized. This interest
has two main reasons. First, the fish show remarkable mating
behaviour. The male stickleback changes colours,
his throat going red and his eyes a shiny blue. Also for
evolutionary biologists they are especially interesting.
Originally all stickleback populations come from
a marine environment. They migrate to
freshwater for reproduction, and it
happens quite regularly that a particular
population remains in the freshwater
environment. Every time that happens, the population has
to adapt to the new environment, which they seem to do with
ease and they seem to adapt repeatedly in the same manner,
with the same adjustments over and over. 

This makes it  a good model to study adaptation to a new
habitat. It is like a repeated experiment of nature itself to
changing conditions.

S@l: A change from a marine environment to freshwater seems
quite dramatic.

Yes, it is, and it’s far from the only change the population
has to overcome. There are gradients in salinity, but also
changes in oxygen concentration in the water, changes in pH,
a different parasite community. Stickleback is a sturdy fish
that’s evidently up to the challenge. It is also easy to have
them reproduce in captivity without important requirements on
the environment. And you find stickleback really every where.
When I did field work, I found them in the most unlikely ditches.
Farmers would come find me and be pleasantly surprised that
there were fish in the water, so the water quality couldn’t be
that bad, could it? But I always thought: well, yes, but it’s
stickleback: don’t get too excited. In the field, I analyse the
water: salinity, pH, oxygen, turbidity and depth. In the lab,
we determine what parasites are to be found in association
with the fish.

S@l: Immunity is a strongly multigenic trait. How do you proceed
finding genes involved in immunity?

It is not only multigenic, it is also dependent on multiple
external factors. So we start by eliminating differences in these
other elements. We breed the fish for two generations so all
the fish in the experiments have spent their lives in the same
environment. Then we infect them with a specific parasite and
we investigate gene expression in the spleen, an organ we
know to play an important role in immunity. We measure gene
expression immediately after infection, after one day and after
one week. We screen for expression of known immunity-related
genes such as MHC genes, and we also do micro-array
screening of all known genes. Of course we find a great many

differences between the different populations.
Analysing the data requires robust statistics and

careful interpretation, which is
what I’m doing now.

S@l: How did you come to make
a PhD in Flanders?

I did my bachelor and master degrees in the Netherlands.
I wanted to go on in research, but opportunities to make a
PhD in the Netherlands are relatively scarce. 
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Nellie

BY SISKA WAELKENS



The supervisor of my MD
promised I would be his first
choice the moment he found the
funds, but in the end it took too
long. So I saw this advertisement
for a position in Leuven. I rather
liked the idea of going to Belgium.
Working in a new environment
has proved profitable. Being Dutch
gives me a distinct position:
I speak the language and can
really be in on everything, but at the same time I am part of this international
community. In my group, there are always several foreign PhD students.
Right now, there is a Swiss, someone from India and an Italian.

There were funds available for one year, the idea was to obtain a grant from
IWT (the Flemish Government’s Agency for Innovation through Science and
Technology) to make a PhD. For IWT projects, a perspective for possible
applications is an important selection criterion. Now a good knowledge
of immunity mechanisms in fish certainly has that: it is very important for
aquaculture. If you are going to cultivate fish on a large scale, you want
the populations to be healthy, you don’t want them destroyed by parasites.

S@l: Can anyone obtain a grant from this IWT?

The grant applications are open to EU civilians. When I first applied, it wasn’t
yet customary to defend your project in English and the forms were only
available in Dutch. It’s growing more and more international though.

S@l: Do you think education and research in Flanders is very different from
the Netherlands?

In the Netherlands, young people grow independent from home more
rapidly. Education is organized in a way that encourages mobility.
My master’s degree essentially consisted of two research projects, with very
little courses, so you don’t have to worry much about exams. During a
master’s programme you would typically have like seven weeks of courses,
for the rest of the time you are immersed in research. Most students go
abroad for one of their research projects. I went to Switzerland and for
my project there I did field work in Tanzania.

The Flemish education system allows less freedom of movement. For one
thing, you need to follow the academic year. In principle, you start a master’s
thesis in September and you finish it in May. For biologists, that is often
unfortunate. October is often not the ideal moment to go out and do your
field work, in many cases spring would be a much better time. But well,
people find a way around that.

S@l: How do you see the continuation of your career?

My PhD will be finished at the end of this year,
and I will probably leave research. While I was
here in Leuven, I have committed myself to
a group working in the interest of women in
science, called “Vrouw en Universiteit” (Woman
and University). That is an area I would like to
work in on a full time basis. I realize it is a bit
ironic: leaving science to make sure that more
women remain in science… I’m not sure about
staying in Leuven. It is a fine and sociable town
and there is work to be done concerning women
in science, but it is probably a good idea to
explore new horizons once more. 

S@l: Why do you think so few women continue
a career in science?

One of the well known problems is that in the
current climate finding a good balance between
work and personal life can be a bit of a puzzle.
Working part time in research is not done. In the
Netherlands, you’ll find many families where both
parents work four-fifths. u
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Field sampling.

Stickleback reproduce readily in captivity.



Op zondagavond 6 april landen 34 alumni op
de luchthaven van Athene en draaien de uurwerken

één uur verder. Vanaf dan zijn we de Geologists
group onder leiding van Jan Hertogen.

De ‘geologen van ongelijke
opvoeding’ (zoals Jan ons
noemt), worden ingewijd in de
verschillende soorten kalksteen
en kwaliteiten van marmer.
Het bekende Penteliconmarmer
werd gebruikt voor de bouw
van de Acropolis (foto 1).
Een bezoek aan de Acropolis
staat maandagmorgen dus op
het programma. Eerst krijgen we
een inleiding in de geschiedenis
van Griekenland en daarna
trekken we door het
indrukwekkend religieus
centrum toegewijd aan
de godin Athena Parthenos.

Als goede ‘geologen’ kiezen we
niet voor de gewone afdaling
naar de tempel van Hephaistos,

maar voor een vrij steile helling waar iedereen op zijn manier toch veilig af
geraakt (foto 2). Dit is de best bewaarde tempel waar Socrates ooit
de jeugd ‘bedierf’ door ze te leren kritische vragen te stellen.

In de namiddag bezoeken we het Nationaal Archeologisch Museum.
Onder de vele schatten maken vooral de fresco’s afkomstig uit Akrotiri,
gouden maskers, juwelen en grote bronzen beelden, een blijvende indruk.
Op onze wandeling door de stad passeren we langs de universiteit,
de grootste bibliotheek van het land, het parlements gebouw (met de
ceremoniële aflossing van de wacht), het Syntagmaplein (dat een dag
later alle Europese zenders haalt als Merkel er langs komt, foto 3) en
uiteindelijk de uitgangsbuurt à la ‘Rue des Bouchers’ Plaka.

In Flanders, it is customary when you work in
science that you go far over 100%, and
sometimes I doubt if that is always the most
efficient way. Maybe we don’t take enough time
to allow ourselves to make mistakes or to wander
off the beaten tracks. I’m always told that it is in
the Flemish nature, that students don’t have the
urge to voice their opinions for everyone to hear.
But you know, Dutch students don’t like that
much either when they start. Only they are
encouraged to do it anyway.

S@l: If you had a mandate to change things to keep
women in science, what would you do?

I think there should be way more recognition
for the impact of implicit bias. Prejudices exist,
and that isn’t even a problem as long as they are
recognized. It takes some education: everybody
should know what implicit bias is, how one can
become conscious of it, how it affects decision
making and careers. We badly need education
on gender in all universities to make students
and staff aware of this problem. Also I think it is
essential that committees that appoint new staff
should be better balanced. And there is work to
be done concerning all aspects of the work-life
balance. Suppose someone’s CV indicates that
this person has been away on maternity leave
for three months and has subsequently worked
four-fifths for a while. This CV will probably
contain a publication list that is a bit shorter.
But it shouldn’t automatically be classified a
second-rate CV. Maybe this person was more
efficient and produced more publications per work
day. Then I think this CV shows better quality. 

When this Woman and University group was
formed, 18 years ago, its explicit aim was to
become superfluous. It would be best if there
was no need to count the women in every type
of position. But we’re not quite there yet.
Individual professors commit themselves and
achieve success, but we shouldn’t be dependent
on the goodwill of individuals that may not be
there tomorrow. We need structural changes.

S@l: We wish you a lot of success! t

INTERNATIONA(A)L
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VERSLAG

Science@Leuven 

in Athene en
op Santorini

DOOR TOM DE RYCK EN BLONDINE STEEGMANS

1. Als echte toeristen bestijgen we
de propylaeen van de Akropolis …

2. … als volleerde ‘geologen’ dalen we terug af.



Dinsdagmorgen trekken we met Dimitris
(de plaatselijke gids die onberispelijk Nederlands
spreekt), richting Osios Loukas en Delphi.

De agglomeratie Athene bestaat uit 73 gemeenten
en telt 4,5 à 5 miljoen inwoners, dat is 40% van
de totale bevolking. In Athene-centrum wonen
776 000 mensen, dit leidt tot de gekende
verkeersproblemen in de spitsuren. Athene ligt
in een kom op een oppervlakte van 431 km²,
omgeven door vier bergen. Pounes is daarvan
de hoogste met op de top een gekend hotel en
casino. De belangrijkste berg is echter Pentelicon
o.w.v. de marmergroeven. Op basis van de
transparantie komt deze soort op de derde plaats
na Carrara en Paros. De uitbreiding van de stad
Athene wordt beperkt door haar geografische
ligging en door de wet van de jaren ’60, die de
hoogte bepaalt van de gebouwen, waardoor elke
inwoner vanuit zijn woonplaats nog een zicht
heeft op de Akropolis. Dimitris vertelde nog vele
verhalen over Marathon, de oorlog tegen de
Perzen, Pericles, Sparta, Olympos, de Judas -
boom en de link met de Antwerpse diamanten,
Oedipus en het orakel van Delphi …

Het klooster van Osios
Loukas, of de Zalige Loukas,
ligt in the middle of nowhere.
Het werd gesticht in de
10de eeuw en het complex
dat we kunnen bezoeken,
bestaat uit twee kerken met
mozaïeken (foto 4) uit de
bloeitijd van de Byzantijnse
kunst, en een
iconenmuseum.

Delphi betekent dolfijn en
verwijst naar de god Apollo
die voorgesteld wordt op de
rug van een dolfijn of in de
gedaante van een dolfijn.
De Griekse mythologie wordt
weer opgefrist en heel het
verhaal van de geboorte van
Apollo en zijn tweelingzuster
Artemis en hun verder
wedervaren doet onze gids
uitvoerig uit de doeken.
De archeologische site telt
meer dan 4 miljoen bezoekers
per jaar en was in de oudheid
ook een druk bezocht heilig -
dom dankzij het orakel.

De ruïnes liggen op ca. 500 m
hoogte tegen de zuidelijke
helling van de Parnassus,
in Midden-Griekenland.

In de verte kan men vanaf Delphi de Golf van Korinthe zien liggen. De hoofd -
ingang tot de ommuurde heilige ruimte wordt gevormd door het heiligdom van
Athena. Van hier vertrekt een steile Heilige Weg, geplaveid met kalksteen en
marmer, naar de hoger gelegen Apollotempel. In het theater (foto 5) testen
we de akoestiek en klimmen dan verder tot aan het stadion. u
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De Geologists group onder leiding van Jan Hertogen.

5. Theater en Apollotempel in een schitterende setting.

3. Wisseling van de wacht door de evzones.

4. In bewondering voor de schitterende mozaïeken.



VERSLAG

In het museum kunnen we onder meer de
beroemde Wagenmenner (foto 6), de Sfinx,
versieringen van de tempel en andere gebouwen
bewonderen.

Woensdag vliegen we naar Santorini (nog geen
halfuurtje) waar we logeren in het resort El Greco,
vlakbij het centrum van Fira. Iedereen is vrij om
op eigen tempo het stadje te verkennen.

Donderdag wacht onze gids Maria (foto 7)
ons op en maken we kennis met Prokopis,
onze chauffeur voor de rest van de week.
We bezoeken de archeologische opgravingen
van Akrotiri, ooit een bloeiende havenstad, maar
in de 17de eeuw BC verwoest door aardbevingen
en een grote vulkaanuitbarsting.

Omdat er geen menselijke resten
zijn gevonden, vermoeden ze dat
de inwoners tijdig konden vluchten.
De witte stenen muren van de
huizen werden bedekt met plaaster
en binnenin zijn de woningen
verfraaid met fresco’s (ze geven
een beeld van het leven in die tijd:
opvoeding van jongen tot man,
opvoeding van meisje tot vrouw,
lentetaferelen, pluk van krokus -
meeldraden voor saffraan, roeiers ...).
De huizen hadden verdiepingen,
de ramen en deuren waren klein
om warmte, koude en wind buiten
te houden. De belangrijkste
gebouwen werden langs de buiten -
kant bedekt met grote schist-platen.

De inwoners van Santorini leven in
de eerste plaats van het toerisme,
daarna alle zeegerelateerde
beroepen en ten derde van de
landbouw, vooral de wijnbouw.
De wijngaarden zijn soms meer
dan 300 jaar oud (oudste van
Griekenland) en de druiven worden

in typische mandjes (gevormd door wijnranken, foto 8), laag bij de grond
geteeld als bescherming tegen zon, wind, zee en kou! In de zomer is de
temperatuur gemiddeld 35 °C en in de winter 12 °C, het regent heel weinig
maar dank zij de grote luchtvochtigheid (98% ’s nachts) is er toch voldoende
water om een aantal teelten toe te laten: druiven, fava- of splitbonen,
kerstomaten, courgettes, aubergines …

We bezoeken het wijndomein SantoWines, een coöperatieve van
1.000 actieve wijnboeren en krijgen 3 soorten wijn te proeven.
Een plaatselijk gezegde luidt: ‘iemand die een glas wijn drinkt wordt een
adelaar, iemand die veel glazen wijn drinkt wordt een leeuw en iemand die
teveel wijn drinkt wordt een ezel’. En we hebben veel ezels gezien: foto 9!

We eindigen de dag in het toeristische Oia: de citadel, het grote plein
met wit-marmeren tegels, gezellige straatjes, een kleine tweedehands-
boekenwinkel (foto 10), verschillende witte kerkjes met blauwe koepels
en … Monica De Coninck.

9. Ezelpaadje vanaf de haven van Fira.

6. De Wagenmenner: mengeling van ingehouden vreugde
en trots om de overwinning.

7. Maria, terecht enthousiast over Akrotiri.

8. ‘Mandje’ van druivenranken waarin
de druiven beschut rijpen.
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Vrijdag brengt de bus ons via ettelijke
haarspeldbochten naar de haven waar de
piratenboot Poseidon ons opwacht. We varen
naar de eilanden Nea Kameni met actieve
fumarolen in de kraters (foto 11), Palaia Kameni
(waar Maurice zich waagt aan een duik in het
‘warme’ water, foto 12) en Therasia, waar de
dappersten nog even de top bedwingen.

’s Avonds worden we vergast op een receptie,
aangeboden door Jos Peeters (voorzitter van
Science@Leuven) en Peter Lievens (decaan
Faculteit Wetenschappen). Berthe verzorgt de
gelegenheidsspeech en bedankt Jan Hertogen
voor de organisatie (foto 13).

Zaterdag trekken we naar de archeologische site
Ancient Thira. Deze oude stad ligt op de top
van de steile 360 m hoge berg Messa Vouno.
De naam komt van de mythische heerser van het
eiland Thira. De stad was bewoond van de 9de
eeuw BC tot 726 AD (foto 14). De opgravingen
startten in 1895 o.l.v. Frierich Hiller von Gaertringen.
De vondsten zijn te bewonderen in het
Archeologisch Museum van Fira.

In de namiddag zijn we vrij om Fira verder
te ontdekken, musea te bezoeken of te zonnen
aan één van de zes zwembaden in het hotel.

Zondag 13 april: aan alle mooie liedjes komt
een einde! Rond 19 uur staan we weer met beide
voeten op Zaventemse bodem. Bedankt iedereen
en in het bijzonder Jan!

Tot volgend jaar! t

10. Boekwinkel in Oia

11. Kraterwandeling op Nea Kameni.

12. Maurice wint de cross op Palea Kameni.

13. Berthe speecht.

(Foto’s: TDR/BS)

14. Het forum van het antieke Thira.
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Buiten staat al twee jaar een ligstoel, geprint in
keramisch materiaal, die er op een nobele manier
lichtjes verweerd uitziet. In de inkomhal staan
enkele gekleurde hoofden, identiek op een gek
hoofddeksel na, uit de tentoonstelling “Factory
2.0: Where Andy Warhol Meets 3D Printing”.
De makers van die tentoonstelling vroegen zich af
wat Warhol zou gemaakt hebben als hij deze
technologie ter beschikking had. De meest recente
vleugel van het gebouw is volledig ingericht en
afgewerkt met 3D-geprinte artefacten. Voor we
Stefaan Motte interviewen, alumnus wiskunde en
hoofd van de klinische eenheid van Materialise,
moeten we eerst even onze opengevallen mond
weer onder controle krijgen.

S@l: Wie hier binnenwandelt en rondkijkt,
kan alleen maar versteld staan van de onvermoede
mogelijkheden van 3D-printing.

Ook voor ons blijft het fascinerend. Ik herinner mij
de eerste dagen dat ik bij Materialise werkte.
Er lag toen een groot project op één van de
printers: een replica van het lichaam van farao
Toutankhamon op basis van scangegevens van
de originele mummie. Op mijn tweede werkdag
zag ik Toutankhamon uit het hars oprijzen,
en toen dacht ik: ja, hier wil ik echt werken. 

3D-printing is natuurlijk
het bekendste en meest
zichtbare aspect van wat
we doen, maar eigenlijk
definiëren wij onze core
business anders.
Materialise is actief in
drie sectoren: er zijn
industriële toepassingen,
medische toepassingen
en consumenten -
toepassingen. In elk

van die domeinen willen wij vooral te weten
komen wat onze technologie kan betekenen,
welke diensten en oplossingen dank zij ons tot
stand kunnen komen. Van bij de oprichting van
Materialise, in 1990, was de doelstelling om een
positief verschil te maken. De mission statement

van het bedrijf luidt: “Materialise’ mission is to innovate product development
resulting in a better and healthier world through its software and hardware
infrastructure and in-depth knowledge of additive manufacturing”. We gaan
voortdurend in dialoog met mensen die in die drie sectoren actief zijn en
onderzoeken welke noden leven, welke onopgeloste problemen er zijn,
en welke mogelijkheden deze mensen zien.

S@l: 3D-printen is wellicht een stuk complexer dan we denken.

Het is echt wel meer dan op een knopje drukken om je “document” af te
drukken. Er zit een hele vertaalslag achter elke printactiviteit, van idee naar
virtuele omgeving waar je dat idee vormgeeft, en uiteindelijk naar het printen
van voorwerpen. Daar komt veel wiskunde en veel engineering bij kijken:
een virtuele representatie van een object, berekeningen rond sterkte,
in het geval van chirurgische toepassingen de planning van de chirurgische
strategie. En daar zit weer een sterke tak softwareontwikkeling achter,
een afdeling die de tools maakt.

Wat het printen zelf betreft, zijn er meerdere procédés. Eentje vertrekt
bijvoorbeeld van vloeibare hars, dat met een laser laag voor laag wordt
uitgehard. Het hars bestaat uit monomeren, de laser heeft de juiste energie
om de polymerisatie te doen plaatsvinden. Je kan zelfs naargelang de
energie in de laserstraal verschillende kleuren verkrijgen in het uitgeharde
materiaal. Een ander procédé werkt met poeders als startmateriaal, dat kan
plastic zijn of ook metaalpoeder, goud of titanium. Door lasersintering wordt
het poeder aan elkaar gehecht – dat is een procédé waarbij partikels door
verhoging van de temperatuur gaan versmelten. 

WETENSCHAP & INNOVATIE

Voor een betere en
gezondere wereld
DOOR SISKA WAELKENS
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In de gebouwen van Materialise staat of hangt
achter elke hoek wel een verrassend voorwerp.

Er is een showroom met 3D-geprinte voorwerpen:
een lampenkap die open en dicht gaat zoals
een bloem, met geprinte scharniersystemen.
Lampen met vormen volledig uit wiskundige
formules ontsproten, sprookjesachtig mooi.

Extravagante schoenen, hoeden en zelfs
haute-couturejurken. Hoesjes voor smartphones

met een fluwelig aspect. 

Stefaan Motte



S@l: Denkt u dat 3D-printing een toekomst heeft
in massaproductie, of zal dat toch vooral een
productiemethode blijven voor unieke objecten?

Voor echte grootschalige massaproductie is de
technologie niet geschikt, maar er zijn wel steeds
meer industriële toepassingen die toch verder
gaan dan een prototype maken. Voor relatief
kleine reeksen, van een paar tientallen tot
zelfs een paar duizend in sommige gevallen,
is 3D-printing wel de aangewezen technologie,
omdat je de kosten om een klassieke productie -
lijn op te zetten kan vermijden. Die vaste kosten
gespreid over een relatief laag volume, kunnen
per stuk immers hoog oplopen.

Waar we 3D-printing ook meer en meer voor zien
gebruikt worden, is mass-customization, dus het
personaliseren van een standaardontwerp.
Zo kan je tegenwoordig al heel gemakkelijk
een persoonlijke gsm-cover maken, en die laten
printen. Ook onze chirurgische guides zijn
voorbeelden van gepersonaliseerde designs.

S@l: Kan u wat meer vertellen over de activiteiten
van uw afdeling, de medische toepassingen?

Wij bieden oplossingen voor orthopedische
chirurgie en alle types chirurgie met implantaten.
Klassiek gaat een chirurg voor de operatie de
scandata van zijn patiënt zorgvuldig bekijken,
en plant hij op basis daarvan de operatie.
Dan moet hij tijdens de operatie zelf handelingen
uitvoeren zoals bijvoorbeeld het correct inbuigen van
een kaakimplantaat, en beslissingen nemen over concrete
problemen, wat hij doet op basis van zijn ervaring. Wij bieden
een methode aan waarbij de operatie vooraf helemaal wordt
ingepland. Op basis van de scandata van de patiënt maken
we een virtueel model van het te opereren gebied, de schedel
of de heup of de knie van de patiënt. De chirurg buigt zich dan
samen met één van onze klinische ingenieurs over dat model
en samen zoeken ze naar de optimale strategie, zodat die al
vastligt voor de operatie. Enkele jaren geleden zijn professor
Blondeel en professor Vermeersch van het UZ Gent er
in geslaagd de eerste aangezichtstransplantatie van
de BeNeLux uit te voeren, een heel complexe operatie.
De eerste vergaderingen met die chirurgen heb ik
meegemaakt, en ik herinner mij de constructieve sfeer. 

Zij zagen de mogelijkheden om in de virtuele omgeving
verschillende dingen uit te testen, iets wat je met een patiënt
op de tafel niet kunt doen. 

Maar ook voor minder complexe operaties kunnen onze
oplossingen de procedure beter en efficiënter maken.
Knie-operaties, bijvoorbeeld, verlopen op een vrij
gestandaardiseerde manier, er zijn een aantal prima
implantaatsystemen op de markt. Het is wel zo dat knie-
implantaten soms falen, en in de meeste gevallen is de
oorzaak van de faling dat het implantaat niet helemaal
optimaal is geplaatst. Het steekt ook ontzettend nauw
hoe je dat aligneert, op een kniegewricht gaan later
serieuze krachten inwerken. u

27

3D-geprinte “surgical guides” helpen om implantaten optimaal te plaatsen.



Als chirurgen samen met ons zo’n operatie voorbereiden, dan beschikken
ze over op maat geprinte hulpstukken, wat wij “surgical guides” noemen,
die zo zijn ontworpen dat ze precies op het bot passen en de plaats en
richting van de boring vastleggen, volgens de pre-operatieve planning die
de chirurg heeft gemaakt. Ze winnen tijd tijdens de
operatie en ze kunnen preciezer werken. Daar komt
nog een logistieke winst bij omdat ze ook
vooraf weten welke maat van implantaat ze
zullen nodig hebben. Bij klassieke operaties
liggen er enkele maten klaar, telkens met
de bijbehorende apparatuur, dat moet
allemaal voorradig en natuurlijk ook
steriel zijn. 

S@l: Gaan de operaties dan echt
veel sneller?

Relatief wel, al is dat natuurlijk
afhankelijk van het type operatie.
Een typische knie-operatie duurt
zo’n anderhalf uur, dus de tijdswinst
daar wordt uitgedrukt in minuten,
maar gezien het grote aantal dergelijke
operaties dat jaarlijks plaatsvindt, spreken
we cumulatief toch over een significante
winst. Bij complexere operaties kan de tijdswinst tot
ettelijke uren oplopen. Zo herinner ik mij een gezichts -
reconstructie van iemand die met een verbrijzeld gezicht
uit een ongeval was gekomen. Klassiek staat een chirurgen -
team dan urenlang stukjes schedel in elkaar te puzzelen, en als ze
op het einde een stukje vinden waarvan ze denken dat ze het misschien
beter in het begin hadden geplaatst, dan is er geen weg terug want dan
zijn ze misschien al zeven of acht uur aan het opereren. Als je dat virtueel
voorbereidt, dan weet je vooraf precies welk stukje waar moet komen.
Die operatie waar ik van sprak, dat was op twee uur geklaard. Ook voor
de anesthesist is dat een heel ander gegeven.

S@l: Hoe verloopt dat concreet, de voorbereiding van zo’n operatie?

De chirurg en de klinisch ingenieur bekijken de scangegevens van de patiënt,
en samen zoeken ze naar de optimale procedure voor die bepaalde
operatie. De eindbeslissing ligt altijd bij de chirurg, maar hij kan beslissingen
nemen aan de virtuele operatietafel, zonder tijdsdruk en zonder zorgen over
steriliteit en anesthesie, en hij kan zelfs meerdere procedures uitproberen en
dan de beste kiezen. En de virtuele voorbereiding maakt een gepersonaliseerde
planning voor elke patiënt mogelijk. Je kunt er zelfs rekening mee houden
wat die bepaalde patiënt na zijn knie-operatie nog wil gaan doen. Is hij een
golfer en zal die knie laterale bewegingen te verwerken krijgen? Of liefhebbert
hij met tuinieren en zal hij vaak geknield werken? Dat soort gegevens kan
worden meegenomen in de planning van de operatie, het is nuttig om te
weten welke krachten het implantaat zal te verduren krijgen zodat je het in
de juiste richting optimaal sterk kan maken.

Aan het einde van dat proces worden de surgical guides gemaakt. Er zijn
verschillende implantaatsystemen op de markt, en die hebben allemaal
andere guides nodig. Voor een correcte werking moet zo’n guide natuurlijk
stabiel passen op een unieke plaats op het bot. 

Daarvoor vertrekken we van de beschikbare scans
van het bot. Je moet er rekening mee houden dat
je kraakbeen niet ziet op een CT-scan, maar het
is wel aanwezig als je met de operatie bezig bent,

dus je moet de guide zo ontwerpen dat hij echt
wel op bot gaat passen. Om die dingen

te berekenen, hebben wij algoritmes
die door wiskundigen ontwikkeld

worden. Naast degelijke
engineering is er dus ook
degelijke wiskunde nodig.

S@l: Wat jullie uiteindelijk
produceren via 3D-printing,
dat zijn die surgical guides.
Worden er dan geen
implantaten op maat gemaakt

via 3D-printing?

In de meeste gevallen worden
routine-operaties zoals aan
knieën en heupen uitgevoerd
met standaard implantaten.
Maar implantaten op maat
maken kan, en is in sommige
gevallen een betere of zelfs enige

oplossing. Neem bijvoorbeeld de
klassieke heupimplantaten, normaal gezien gaan
die 15 à 20 jaar mee. Als het primaire implantaat
faalt, zijn patiënten typisch ruim 75. En dan
komen ze vaak in een sukkelstraatje terecht.
Revisie-operaties moeten werken met het
overblijvende bot, men probeert de heup op te
lappen met bouwblokjes die men bevestigt op
wat er nog goed uitziet in het bot. Maar mensen
van die leeftijd hebben vaak al behoorlijk wat
osteoporose. Zo’n revisie-operatie geeft dan
geen goed resultaat, en er volgt een tweede,
en een derde, en dan geeft de patiënt het op en
komt soms z’n bed niet meer uit. In zo’n situatie
kan een implantaat op maat wel een betere
oplossing zijn. Het implantaat is duurder dan een
standaardimplantaat, maar drie revisie-operaties
zijn ook duur en met een goed implantaat zal
één operatie volstaan, én resultaat geven. 

We hebben een tijd geleden een patiënte uit
Scandinavië kunnen helpen met een heup -
implantaat op maat. Dat was een meisje
van 15 dat door een congenitale afwijking zware
skeletdeformatie had ter hoogte van de heup,
wat in haar specifieke geval betekende dat ze
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aan een rolstoel gekluisterd was, en bijvoorbeeld het vervoer naar school niet
georganiseerd kreeg in het besneeuwde Zweden. Een goed implantaat maken
voor zo’n complex geval vereist veel engineering, en is dus duurder dan een
standaard implantaat, maar het meisje kan nu lopen en naar school gaan. 

Onze dochterbedrijven Mobelife en OBL slagen erin om jaarlijks veel
dergelijke patiënten te helpen, steeds vertrekkend van de specifieke situatie
van de patiënt en chirurg, waarbij een op maat gemaakte oplossing wordt
ontworpen en geprint.

S@l: Materialise is op een kwarteeuw uitgegroeid tot een wereldspeler.
Hoe verklaart u dat succes?

Onze sterkte ligt niet op de eerste plaats in het operationele (dingen maken),
hoewel we dat ook doen en het natuurlijk ook nodig is. Een op maat
gemaakte guide of een implantaat maken is moeilijk, maar een even grote
uitdaging ligt ‘m in de garantie dat elk van de meer dan 150.000 patiënten
die we tot dusver hebben kunnen helpen, een gepersonaliseerde medische
device ontworpen en geproduceerd kreeg dat voldoet aan de hoogste
kwaliteitsnormen. Ook op dat vlak is 3D-printen veel meer dan “gewoon”
op een knop drukken, zeker in de medische sector, en heeft Materialise
een sterk innovatietraject afgelegd. 

Waar we in uitblinken, dat is steeds de relevante innovatie. Het vertrekpunt is:
wat heeft de wereld nodig? En hoe zorgen we er voor dat we kunnen maken
wat de wereld nodig heeft? Als je die vraag beantwoordt, dan moet
de technologie volgen: de printers moeten voldoende accuraat zijn.
De materiaaleigenschappen voor medische toepassingen moeten in orde
zijn met regelgeving in de diverse landen waar ze gebruikt worden. Dat “for a
better and healthier world” in onze mission statement is geen promopraatje,
het is de sleutel van ons succes. Het hele bedrijf is daarvan doordrongen,
iedereen, van de CEO tot de wiskundigen die algoritmes ontwerpen,
de ingenieurs en de operatoren die stukken uit de printer afwerken,
iedereen weet dat het om de patiënt gaat, niet om het voorwerp
dat we in een doosje stoppen en opsturen. 

Een chirurg en een klinisch ingenieur die samen aan een casus werken,
die hebben een speciale band. Dat is geen klant-verkoper-relatie, dat is
een cocreatief proces. Voor de chirurg is die ingenieur een onderdeel van
het oplossingsproces van zijn probleem, en vanuit zo’n relatie kan er een
heel vruchtbaar toekomstgericht gesprek ontstaan. We denken ook aan
morgen: we proberen zelf te voorzien welke noden op ons af komen en we
praten geregeld met de wereldtop van de chirurgie, ook buiten concrete
casussen, en dan vragen we aan die mensen hoe zij de toekomst zien en
welke noden zij aan de horizon zien opduiken. Zo kunnen we ons
onderzoek afstemmen op reële noden.

S@l: Misschien kan u daar een voorbeeld van geven?

Zo vernemen wij bijvoorbeeld van chirurgen welke problemen patiënten met
een craniaal implantaat melden na een operatie. Implantaten zijn traditioneel
uit titanium, een materiaal dat erg goed verdragen wordt door het lichaam
en geen afstotingsverschijnselen veroorzaakt. Maar zo’n implantaat is zwaar,
het kan voor een patiënt zelfs een opgave zijn om het hoofd recht te houden
als hij aan één kant een implantaat heeft. Bovendien gaat dat opwarmen in
de sauna en afkoelen als hij in de zee duikt, zodat de hersenen lokaal mee
opwarmen en afkoelen. 

En als zo’n patiënt het hoofd stoot, dan is dat
implantaat meer rigide dan het bot er omheen,
zodat de botstructuur waar het aan bevestigd is
extra zware spanningen ondergaat en soms gaat
barsten. Als antwoord daarop hebben wij een
poreuze structuur in titanium ontworpen die
deze nadelen kan opvangen en die enkel
kan worden geproduceerd door 3D-printing.
Dergelijke implantaten hebben we vervolgens
in de markt geïntroduceerd, eerst via een aantal
sleutelchirurgen in klinische opvolgprojecten,
later breder, met als gevolg dat we al heel wat
patiënten hebben kunnen helpen met een dergelijke
oplossing, die al de voordelen biedt van titanium,
zonder dat de patiënt een saunabezoek of
een frisse duik moet worden ontzegd. 

We moeten er ook altijd rekening mee houden
dat de oplossingen die wij aanbieden in de
workflow passen. Als de hele uitvoeringspraktijk
van een operatie moet veranderen, dan is dat
voor de chirurgen vaak niet haalbaar. 

“Naast degelijke engineering
is er ook degelijke wiskunde
nodig.”

S@l: Het lijkt mij dat iedereen in dit bedrijf eigenlijk
erg goed moet zijn in communiceren.

Ja, dat is zo. Ook binnen het bedrijf leren wij
voortdurend van elkaar. De divisie die con su men ten -
toepassingen maakt, heeft bijvoorbeeld dat
lampje gemaakt met een geprint scharniersysteem.
Wel, dat systeem vindt zijn weg naar medische
toepassingen. Ook de industriële tak van het
bedrijf praat voortdurend met stakeholders uit
de industrie, we hebben een speciale ruimte waar
we dat cocreatieve gesprek op gang brengen,
met allerlei materialen zoals legoblokjes en
plasticine waarmee ideeën concreet worden
gemaakt.

Alle onderdelen van het bedrijf leren van de andere
en van de buitenwereld. Die wisselwerking
is essentieel. Het is inderdaad voor iedereen
belangrijk om voortdurend te communiceren.
En we doen dat ook allemaal heel graag. 

S@l: Dat hebben wij mogen ervaren… Dank u wel
voor dit gesprek! t
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Katrien Herdewyn is
een doctoraatsstudente bij

de Afdeling Vaste-stoffysica en
Magnetisme. Ongewoon, dacht u,
een vrouwelijke ingenieur die een

doctoraat maakt in de fysica?
Wel, deze dame heeft nog enkele

verrassingen voor u. Zij is tot
in de finale meegegaan voor
de Young Vision Accessories

Award van Vogue & Muuse,
een designwedstrijd van

wereldklasse.

S@l: Hoe ben je als burgerlijk ingenieur bij de
Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme terecht
gekomen?

In mijn bachelor ingenieurswetenschappen heb ik
de richtingen elektrotechniek en materiaal kunde
gekozen, dat was al een erg diverse basis opleiding.
Vervolgens heb ik gekozen voor de master in
de nanowetenschappen en nanotechnologie,
een opleiding die gemeenschappelijk
georganiseerd wordt door de faculteiten
van de Groep Weten schap en Technologie.
Via die weg kwamen er nog extra wetenschappen
bij, onder andere biochemie. Mijn masterthesis
heb ik op het Departement Natuurkunde en
Sterrenkunde gemaakt. Tijdens mijn laatste jaar
ben ik naar enkele jobbeurzen voor ingenieurs
gegaan, maar ik had niet echt de indruk dat ik
daar mijn toekomst tegenkwam. De vraag om
op het departement te blijven voor een doctoraat,
leek mij een veel aantrekkelijkere optie. 

S@l: Je doctoraat gaat over elektrische en
magnetische eigenschappen van bepaalde
nanostructuren, kan je daar wat uitleg bij geven?
Hoe gaat dat onderzoek in zijn werk?

Ik werk enerzijds met nanobuizen, anderzijds met
gemetalliseerde nanodraden. 

Om nanobuizen te produceren sta ik een aanzienlijk deel van mijn tijd
in een chemielabo, waar ik een protocol volg om die structuren te laten
ontstaan uit difenylalanine. Om te controleren wat er precies gevormd is,
gebruik ik atoomkrachtmicroscopie, daarmee kan ik zien welke vorm en
afmetingen de gevormde structuren hebben. Je krijgt altijd een mengsel van
verschillende structuren. Ik probeer dan om het protocol zo aan te passen
dat ik het mengsel optimaliseer, maar zuiver krijg je dat niet. Stel dat ik
vooral buizen van 200 nm wil verkrijgen, dan kan ik proberen die door
aanpassingen aan de procedure aan te rijken, maar ik zal altijd ook buizen van,
zeg maar, 80 nm en 300 nm in hetzelfde mengsel hebben. Van dergelijke
nanobuizen kennen we de moleculaire opbouw en eigenschappen nog
niet goed, ik meet onder andere de piëzoelektrische eigenschappen
en elasticiteitsmodus van die structuren. 
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De bedoeling is de nanobuizen en andere nanostructuren
op basis van difenylalanine goed te karakteriseren en zo meer
te weten te komen over hun moleculaire opbouw. 

Anderzijds bekijk ik ook de eigenschappen van gemetalliseerde
nanostructuren, en daarvoor werk ik met nanodraden gevormd
door insuline. Over de structuur en eigenschappen van
insulinedraden is er heel wat wetenschappelijke literatuur,
wij gaan kijken wat er gebeurt als je zo’n draden gaat bedekken
met metaalpartikels. Hoe zit het met de weerstand van
zo’n gemetalliseerde draad, hoe gemakkelijk loopt daar
elektrische stroom door? Kan je dat gebruiken als connector,
hoe verplaatsen de ladingen zich doorheen de draad? 

S@l: Dat is erg fundamenteel onderzoek, was die opleiding in de
ingenieurswetenschappen daar de juiste voorbereiding voor? 

Ik vind eigenlijk van wel. Ik heb mijn opleiding heel breed
ingevuld, en veel van wat ik geleerd heb, blijkt erg nuttig.
Werken in een chemielabo, complexe fysische meettoestellen
bedienen, een achtergrond in elektronica, het lijkt mij een
uitstekende vooropleiding voor het werk dat ik nu doe.

S@l: Ben je altijd met design bezig geweest?

O ja, dat is altijd een belangrijke hobby geweest. Zo lang ik me
kan herinneren, heb ik kleren gemaakt, voor mijn poppen en
voor mezelf. Schoenen ontwerpen en maken is iets wat meer
achtergrond vraagt, dat kun je moeilijker van jezelf leren.
In Vlaanderen is er één plaats waar je de opleiding schoenen -
ontwerp kan volgen, en dat is de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten van Sint-Niklaas. Er is slechts plaats voor
30 studenten, en het is geen erkend diploma. In het eerste jaar
van de opleiding starten meestal een vijftiental mensen, ik zit nu
in mijn laatste jaar en we zijn nog maar met vier. Vreemd genoeg
zijn het vaak de hobbyisten die de opleiding afmaken;
onderweg vallen er nogal wat leerlingen af die een job
gevonden hebben in de schoenen- of modewereld. Het is ook
wel een veeleisende opleiding, het is niet vanzelfsprekend om
dat te combineren met een voltijdse baan. Ik ben elke zaterdag
de hele dag op de academie en ben natuurlijk ook ’s avonds
vaak met schoenen ontwerpen bezig – soms is het een
uitdaging om een moment te vinden om boodschappen
te gaan doen.

S@l: Je hebt niet voor een designopleiding als hoofdstudie
gekozen?

Ik was een plichtsbewuste leerling op school, en ik deed graag
wiskunde, fysica en chemie. Vandaar heb ik toch de keuze
gemaakt voor een academische opleiding. 

S@l: Zijn er nog voorbeelden van de combinatie van high tech
en mode of design?

In de schoenenwereld denk ik direct aan United Nude,
een merk dat is gestart door een ingenieur-architect. Daar ga je
aparte materialen vinden, en speciale ontwerpen voor hakken,
en dat in een uiteindelijk wel commercieel product.

S@l: Voor de productie van je schoenencollectie gebruik je
3D-printing, een productiemethode in opmars. Zie je dat doorbreken
in de productie van schoenen?

De plaats op de markt van 3D-printing zal er altijd één zijn van
gepersonaliseerde objecten. Ik zie dat wel gebeuren op die
schaal: je wil een gepersonaliseerde hak, en je kan dan van
een bedrijf een bestand downloaden dat je aan je eigen wensen
aanpast: ik wil daar een vetergaatje, en ik wil die of die kleur.
Zo’n gepersonaliseerde hak of een hele schoen kan je dan
laten 3D-printen voor jezelf. u
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'C (koolstof)': De inspiratie komt hier van grafeen, dat opgebouwd is uit zeshoekige
koolstofringen. De schoenen zijn op hun beurt volledig opgebouwd uit zeshoeken,
die soms verknipt zijn in vierkanten, driehoeken, rechthoeken enzovoort.
De overlapping is geïnspireerd op het grafeen op grafiet.

'Si (silicium)': Dit ontwerp is gebaseerd op de blaasvormige structuren die zich
vormen op een siliciumsubstraat bij depositie van bio-nanotubes. De driehoeken
zijn geïnspireerd op de moleculaire structuur van siliciumoxide.

'O (zuurstof)': Dit model is geïnspireerd op de uitwaaierende structuur waarin
nanodraden zich vormen op een substraat. De 3D-structuur uit leer is geïnspireerd
op de organisatie van elektronen rond zuurstof. 



S@l: Welke materialen gebruik je daarvoor?

In 3D-printing is er een brede keuze aan
materialen. Voor hakken is polyamide de evidente
keuze: dat is stevig, niet te zwaar, en betaalbaar.
Traditioneel zijn hakken in hout, recent steeds
vaker in plastic. Maar de eisen voor een hak
liggen best hoog: het materiaal moet sterk zijn en
licht buigzaam in de richting loodrecht op de
grond. Je kunt daar heel wat berekeningen over
doen, maar ik kan je vertellen dat de dynamica van
op hoge hakken lopen niet eenvoudig te vatten is
in formules. Ik heb voor mijn schoenen dus ook
wel veel resultaat bereikt via “trial and error”.

In mijn collectie zit één schoen die volledig
3D-geprint is, maar bij de meeste is het enkel
de hak. Bij die schoenen gebeurt de afwerking
zoals in het klassieke schoenmakersambacht.
Buitenzolen bijvoorbeeld zijn typisch gemaakt in
koeienleer. Een schoen maken van A tot Z doe je
niet met huis- en tuinknutselmateriaal, het vereist
specifieke apparatuur: een schuurmachine,
speciale stikmachines... 

S@l: Weet je nog wat je eerste schoenontwerp was?

Dat was mijn eerste opdracht voor de academie.
De opdracht was iets te maken in wit leer, dat
loskwam van traditionele schoenvormen en toch
draagbaar was. Ik heb toen iets gemaakt dat
geïnspireerd was op een zandloper, een hele
hoge schoen die er uit ziet alsof hij is samen -
gesteld uit drie kuipjes en je voet die het zand
voorstelt dat er doorheen loopt.

S@l: Hoe zie je de toekomst?

Ik plan om mijn doctoraat af te ronden tegen
einde 2014, en dan ga ik op zoek naar een
stageplaats als schoenenontwerper. Een stage is
meestal gratis werken, maar het is de beste weg
naar het einddoel: op termijn een eigen schoenen -
label ontwikkelen en in de markt zetten.

S@l: Wat je nu maakt, die collectie voor de
designwedstrijd van Vogue en Muuse, dat zijn
eigenlijk “haute couture” schoenen, dat ziet er niet
direct commercieel uit.

Dat is ook wat ze ons vragen in de academie: we
worden aangemoedigd om heel experimenteel te
ontwerpen, out of the box. De schoenencollectie
die ik heb voorgedragen voor de designwedstrijd
van Muuse en Vogue, is inderdaad het soort
collectie dat in musea terechtkomt, en op de
catwalk. De productie van zo’n collectie is heel
arbeidsintensief. 

Als je van schoenen ontwerpen wil leven,
dan moet je uiteraard een veel commerciëlere
en breder draagbare collectie maken. Al kunnen
dat nog altijd wel speciale schoenen zijn, ik ga
zeker verder met bijzondere vormen en kleuren.
Maar dan ga je samenwerken met een fabrikant,
elke naad en elk stiksel wordt dan gewikt en
gewogen om de kostprijs te drukken. Nu kan ik
mijn 3D-geprinte hakken met een graffitispuit in
de gewenste kleur zetten, maar voor schoenen
die bedoeld zijn om echt te dragen, voldoet dat
niet. Dan wil je niet dat elke aanraking met een
stoeprand of een deur een kras geeft, dus dan
moet je de hakken bekleden.

S@l: Vind je dat niet jammer, om te moeten afstappen
van die haute couture ontwerpen?

Ik denk wel dat je de twee nuttig kan combineren.
Je maakt een commerciële collectie, maar voor
jezelf blijf je toch nog van die museum- en catwalk -
stukken maken. Bijvoorbeeld één extravagant
model dat de aandacht trekt, en dat in een
gedempte vorm te herkennen is in de rest van de
collectie – dat is wat de kledingindustrie ook doet.

S@l: Belgische ontwerpers doen het niet slecht in
de internationale modewereld. Zie jij jezelf ook in die
lijn staan, maar dan in de schoenenwereld?

De schoenenwereld is een stuk kleiner dan de
modewereld. Er zijn een aantal modemerken als
Chanel en Dior die alles maken, ook schoenen.
En dan is er een brede en diverse waaier van
merken die enkel schoenen maken. Ik zou wel
hopen dat ik in die wereld de lijn van de Belgische
mode kan doortrekken.

S@l: Wat is er nodig om te slagen?

Je moet op het juiste moment op de juiste plaats
zijn met het juiste product… Je moet de steun
krijgen van investeerders, en je moet zeker ook
altijd realistisch blijven. 

S@l: Was die Muuse/Vogue wedstrijd nuttig voor je
toekomst?

Ik heb in elk geval een hoop perscontacten
opgebouwd, en ik werd ook gecontacteerd door
investeerders die informeren naar mijn plannen.
Dat zijn typisch mensen die al actief zijn in de mode -
wereld en die interesse hebben om te investeren
in een nieuw schoenenlabel. Ja dus, de wedstrijd
was zeker een duwtje in de goede richting.

S@l: Dankjewel voor je tijd, en nog veel succes! t
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WETENSCHAP & INNOVATIE

'Ge (germanium)':
Het vlechtwerk achteraan
en in het bovenste deel van
de laars is geïnspireerd op
de wirwar van insuline-nano -
draden. Het geometrisch
patroon van vierkanten is
gebaseerd op de moleculaire
structuur van germanium -
(IV)oxide.
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KRINGNIEUWS

De studentenkringen
vieren feest
We vertelden er al uitvoerig over in vorige
nummers: Chemika, Geos en Wina vieren dit jaar
hun lustrum. Zij laten ons delen in de activiteiten,
en bezorgden ons wat beeldmateriaal!

Lustrum Chemika
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Lustrum Geos



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 februari tot 30 april 2014

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n CHEMIE 19/2/14 Sil WELLENS Ionic Liquid Technology in Metal Refining: K. Binnemans /
Dissolution of Metal Oxides and Separation B. Thijs
by Solvent Extraction

n GEOGRAFIE 5/3/14 Steven VANONCKELEN Detection and analysis of forest cover dynamics A. Van Rompaey
with Landsat satellite imagery, application in
the Romanian Carpathian Ecoregion

n BIOLOGIE 19/3/14 Annette VAN OYSTAEYEN Conflict and conflict resolution in insect societies T. Wenseleers /
J. Billen

n BIOLOGIE 21/3/14 Jeff VAN DEN BRANDE Generation and diagnostic valorisation of monoclonal  J. Winderickx /
antibodies for human protein tau E. Vanmechelen

n FYSICA 21/3/14 Ajay Kumar KAMBHAM Atomic Scale characterization of 3D structures (FinFETs)  W. Vandervorst
with Atom Probe Tomography

n FYSICA 27/3/14 Leander DILLEMANS Study of the metal-insulator transition in thin and J.P. Locquet
ultrathin films of vanadium sesquioxide grown
with molecular beam epitaxy 

n BIOCHEMIE EN 4/4/14 Harish Nag KANKIPATI Identification and characterization of Sul1 and Sul2 J. Thevelein / 
BIOTECHNOLOGIE in Saccharomyces cerevisiae as first sulfate sensors P. Van Dijck / 

in cell biology M. Rubio-Texeira

n BIOLOGIE 16/4/14 Marjolein HEIJLEN Impact of iodothyronine deiodinase deficiency V. Darras /
on zebrafish development C. Esguerra
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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
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informatief nummer opgesteld dat ook gericht is naar studenten en leraars
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over het onderwijsaanbod van de Faculteit Wetenschappen. De verspreiding
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relaties. Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid naar
wetenschapsleraren en hun studenten.

Frequentie
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wet.kuleuven.be/alumni
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Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
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Naamsestraat 61, 3000 Leuven
tel.: + 32 16 32 39 88
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• B.V.L.G. - Beroepsvereniging
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http://aow.kuleuven.be/bvlg/
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