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Beste lezer

Lang geleden, toen ik leerling was in het Mater Deilyceum in St.-Pieters Woluwe, werd onze goesting om
wetenschappen te studeren flink aangescherpt. Weliswaar op een niet volledig orthodoxe wijze, maar het
werkte wel. Deze meisjesschool telde namelijk slechts twee mannelijke leraars in het voorlaatste jaar:
mijnheer Gillioen en mijnheer Pollet. Die twee waren misschien niet eens de meest sexy types, maar zo
gaat dat nu eenmaal in een meisjesschool: wij werden allemaal stapelverliefd. Mijnheer Gillioen gaf
kunstgeschiedenis en vond er een duivels plezier in om ons tijdens een onaangekondigde ondervraging
de Venus van Boticelli te laten omschrijven, zodat hij de graad van preutsheid onder het meisjespubliek
beter kon inschatten. Maar mijnheer Pollet was het absolute einde: hij had zich voorgenomen om de
meisjes via allerlei vernuftige proefjes de smaak van de wetenschap bij te brengen. En hoewel wij
aanvankelijk maar matig geïnteresseerd waren, kwamen wij toch telkens van zijn les terug met een
uitbundige opgewektheid. Ongeveer de helft van onze klas van de Latijn-Griekse heeft na afloop gekozen
voor een opleiding in de richting van Wetenschap en Technologie. 

Maar goed, de cijfers liegen er niet om, er zijn te weinig meisjes die aan onze universiteit een opleiding in
de wetenschappen aanvatten. Met gemiddeld 28% over tien jaar tijd, zijn vrouwelijke generatiestudenten
sterk in de minderheid aan de Groep W&T. Bij de andere groepen (humane en biomedische wetenschappen)
stroomden er daarentegen jaarlijks (iets) meer vrouwen in dan mannen. Ook het secundair onderwijs
(52%) - en meer specifiek het ASO (56%) - levert in het algemeen jaarlijks meer vrouwelijke dan
mannelijke abituriënten. 

Vooral de opleidingen ingenieurswetenschappen (14%), industriële ingenieurswetenschappen (11%),
fysica (13%) en informatica (8%) tellen gemiddeld -en consequent- erg weinig vrouwen. De opleidingen
bio-ingenieurswetenschappen (45%), biologie (47%) en architectuur (51%) doen het daarentegen heel
wat beter. De afgelopen twee jaren dook het aandeel instromende vrouwen aan de Groep W&T zelfs
onder 25%! Dat is een gevolg van de integratiebeweging. Met 11% vrouwen scoort de nieuwe Faculteit
Industriële Ingenieurswetenschappen immers (nog) slechter dan de meer traditionele faculteiten bij W&T.

Ondanks de grote verschillen in de M/V-verhouding tussen opleidingen, presteren vrouwen beter dan
mannen in bijna alle opleidingen (behalve wiskunde) van de Groep W&T, alsook aan de KU Leuven in
het algemeen, en voor zo goed als alle indicatoren (gemiddelde CSE, drop-out, behalen van diploma...).
Concrete gegevens daarover kan je vinden op onze diversiteitswebsite:
www.kuleuven.be/diversiteit/pdf/20130927%20Gender%20en%20Studenten%20Openbaar.pdf 

De betrokken faculteiten doen ernstig hun best om meisjes aan te trekken. Op 29 april jongstleden
organiseerde de Faculteit Wetenschappen nog het evenement “Ladies@Science” voor een 200-tal
meisjes van het vijfde middelbaar. Op zo’n dag kunnen meisjes zelf proeven van hoe de wetenschap
experimenteert, welke beroepen men later kan uitoefenen, en hoe vrouwelijke rolmodellen het argument
dat wetenschap voor mannen is opzij kunnen zetten. 

Aan de decanen en professoren zal het niet liggen, zij zouden maar al te graag wat meer diversiteit
onder hun studenten hebben. Wellicht voeren de humaniora’s niet altijd een voldoende actieve politiek
om meisjes over de brug te halen voor zo’n opleidingen, en misschien is de maatschappij nog steeds
teveel bezig met stereotypen: bepaalde beroepen zijn voor meisjes en andere voor jongens. 
Maar meisjes, bedenk eens hoe heerlijk het kan zijn om als één van de weinige vrouwen als fysicus,
chemicus, informaticus of ingenieur door het leven te gaan, en later zelf als rolmodel te mogen fungeren.
Wees stoutmoedig, en laat je niet kortwieken in je dromen en ambities!

Katlijn Malfliet
Vicerector Diversiteit 

VOORWOORD



IN BEELD

Mathias Anthonissen is bijna klaar met zijn
master fysica, het is een thesisjaar geworden.
In een ietwat ongewoon domein, ‘econofysica’.
In simpele woorden komt het erop neer 
de expertise van fysici om problemen met
ingewikkelde causale verbanden te beschrijven en
te gaan toepassen op economische problemen.
Dat combineert hij nu met een manama in
‘Advanced Studies in Economics’,
in een uitgesproken internationale omgeving.

S@l: Van waar jouw grote betrokkenheid in
studentenvertegenwoordiging?

Het is een proces dat eigenlijk begonnen is
voor ik naar de universiteit kwam, want in het
middelbaar was ik actief lid van de leerlingenraad.
De stappen erna waren een logisch gevolg.
In mijn tweede jaar in Leuven werd ik presidiumlid
bij Wina, met een uitgesproken interesse voor
onderwijszaken. Zo ben ik halverwege dat
tweede jaar in de POC gerold. 

De onderwijswerking binnen Wina is daarbij
een grote meerwaarde gebleken: ze verlaagde
de drempels, en hielp ons dossierkennis op
te bouwen. 

In mijn derde bachelorjaar ben ik dan preses
van Wina geworden. Op die manier kwam ik ook
in contact met LOKO en de bredere studenten -
werking. En dat heb ik heel erg spannend
gevonden, en ik heb er veel energie voor over
gehad. Uiteindelijk ben ik dan ook twee jaar
opeenvolgend door de Algemene Vergadering van
LOKO verkozen om de studenten van de Groep
Wetenschap en Technologie te vertegenwoordigen
in de Academische Raad. Die verkiezing gebeurt
in zekere zin getrapt: verkozen studenten duiden
de vertegen woordiging aan.

S@l: Wat is dan de lijst van de (onbezoldigde)
mandaten die je hebt uitgeoefend?

Eerst dus een zitje in de POC, ook een jaar in
de Faculteitsraad, en de Departementsraad.
Dan de Academische Raad gedurende twee jaar,
en daarmee verbonden ook een zetel in het
Groepsbestuur. En nu ben ik studenten -
vertegenwoordiger in de stuurgroep van
het departement.

S@l: Een ondeugende vraag die ik almaar blijf stellen, is de volgende: zijn al
die niveaus wel nodig? Overlapt het niet allemaal in grote mate?

Hetgeen ik toch wel vastgesteld heb, is dat er vrij weinig plaats is voor
beleidsvoorbereidende discussie. De ‘raden’ keuren misschien wel formeel
goed wat er in de nota’s komt, maar beslissen eigenlijk weinig zelf omdat er
op dat punt gewoon geen ruimte meer is om daar nog de discussie te gaan
voeren. Op het niveau Academische Raad valt dat nog best goed mee:
daar kan een beslissing voor herziening teruggefloten worden.

S@l: Worstelen jullie dan als studenten niet met een zeker spanningsveld
tussen deelnemen aan het bestuur en ‘luis in de pels zijn’ bij de goedkeuring
van beslissingen?

We kunnen meer bereiken door constructief mee te gaan met de stroom.
Zo worden wij betrokken bij nieuwe ideeën vooraleer de concrete
implementatie wordt uitgewerkt. Dat werkt zeer goed in de Onderwijsraad.
Soms zijn we niet helemaal gelukkig met sommige voorstellen die het toch
halen, en dan fronst het universiteitsbestuur de wenkbrauwen wanneer
de studenten in de Academische Raad nog kritische opmerkingen
aanbrengen.
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Prof ondervraagt student 
Een interview met Mathias Anthonissen

DOOR PROF. CHRISTOFFEL WAELKENS

Studenten bepalen vandaag – in theorie althans –
mee het beleid van de universiteit. Ze zijn reeds

lang vertegenwoordigd in de ‘wetgevende’ organen
zoals de Academische Raad, faculteitsraad,

departementsraad, maar sinds een tiental jaren
zetelen ze ook in ‘uitvoerende’ organen,

zoals departements-, faculteits- en groepsbesturen,
en zelfs het Gemeenschappelijk Bureau – zeg maar

het kernkabinet – van de universiteit. We leven
in een complexe universiteit, met vele niveaus,

en een soms moeilijk ontwarbare scheiding
der machten, maar het schijnt te werken.

In de Faculteit Wetenschappen willen we meer dan
schijn, en om een en ander te verifiëren, wilden we

graag de opinie kennen van een ervaringsexpert
inzake studentenvertegenwoordiging.



We kijken wel uit naar de plannen van de academische overheid om de POC's
te herwaarderen.

S@l: Een merkwaardige evolutie betreft de studentenbevraging. Waar in eerste
instantie studenten vragende partij waren en proffen het op het ongehoorde af
vonden, is het nu bijna omgekeerd: de feedback wordt door docenten als nuttig
ervaren, maar de responsgraad van studenten gaat in dalende lijn.

De perceptie bij de studenten (ik zeg niet: de realiteit) is wellicht dat het de
moeite niet waard is, omdat hun gevoel is dat er niet zoveel mee gebeurt.
De behandeling van de resultaten van de peilingen blijft geheimzinnig,
met een subcommissie die niets mag zeggen. Eerder dan prijzen te beloven
aan de opleidingen die het meeste respons opleveren in peilingen,
verdient het aanbeveling de besluitvorming transparanter te maken.

S@l: Binnenkort ben je geen student meer. Wat gaat dan doorwegen van
je parcours aan de universiteit?

Voor ik eraan begon, stelde ik me ook al vragen. Ik vond veel interessant,
maar deed graag wiskunde en fysica. Het was mijn vader die me erop wees
dat fysica meer is dan een vak, dat het een manier van denken is met brede
relevantie. Ik sta heel erg open voor wat ik ermee zal doen: op die weg zullen
nog vele kruispunten optreden, met allemaal wegen die naar interessante
oorden leiden.

Zelf heb ik geen al te specifiek profiel op het oog. Ik heb mijn CV
opgestuurd naar een aantal bedrijven waarvan ik hoop dat ze het heel
passend vinden als basis om via hun vervolgopleidingen door te groeien.
We zien wel.

S@l: We hebben vele vragen gesteld, bedankt voor de antwoorden. Is er nog iets
dat je zelf nog graag wil toevoegen?

Het was misschien impliciet aanwezig in de vorige antwoorden, maar
ik wil toch benadrukken dat ik als studentenvertegenwoordiger binnen
de KU Leuven telkens opnieuw een grote luisterbereidheid ervaren heb
voor wat studenten vinden en denken. Als er iets anders beslist wordt
dan wij graag zouden willen, zijn daar argumenten voor die men telkens
probeert uit te leggen.

S@l: Hartelijk dank voor dit gesprek. t

De organisatie van de Studentenraad KU Leuven
is er ook op voorzien om alle informele contacten
optimaal te benutten, met de nodige ‘checks
and balances’. Structureel houdt dit in dat
de voorzitter van de Studentenraad zetelt in
het GeBu en de Raad van Bestuur en dat de
ondervoorzitter op zijn beurt zetelt in de Raad van
Bestuur en de Academische Raad. Samen met
de drie vertegenwoordigers van de groepen
hebben ze een overleg met de rector over
de agenda, hetgeen een gelegenheid biedt
om sommige zaken op te werpen. 

S@l: De studentenvertegenwoordiging is het grootst
(een op drie) in de permanente onderwijscommissies.
Maar toch krijgen die POC’s weinig gewicht in je
verhaal…

Dat klopt: ik heb steeds minder het gevoel dat
we daar veel kunnen bereiken. En ik stel vast dat
de interesse voor de POC vanuit de docenten
ook een stuk minder is dan vroeger. Het lijkt
verworden te zijn tot een puur administratief
orgaan, waar het inhoudelijke te weinig aan bod
komt. Niet omdat er geen inhoud is, maar eerder
omdat de administratieve regelgeving steeds
meer gaat domineren. 
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Mathias Anthonissen



Het geologische programma 

Met een reeks zorgvuldig uitgekozen geologische
stops wijdde prof. Swennen (Rudy voor de reis -
genoten) ons in in de petroleumgeologie. Een unieke
ervaring om met een expert in het onderzoek naar
reservoir-analogen op stap te gaan. We leerden
geologische structuren in het landschap te
herkennen en hadden bijzondere aandacht voor
de kalksteenafzettingen, die mogelijk olie kunnen
bevatten. Al snel werd duidelijk dat een geoloog al
zijn zintuigen gebruikt. Zo kan je aan breukvlakken
gaan voelen om de verschuivingsrichting te bepalen.

Aan kalksteen kan je likken om de microporositeit vast te stellen.
Porositeit is uitermate belangrijk: olie kan zich niet alleen bevinden in
barsten en holten van een gesteente, maar ook in de poriën van de
matrix. Aanvankelijk leek het allemaal nogal theoretisch tot we in de
omgeving van Kremenara olie aan het oppervlak konden waarnemen
en zelfs aanraken. We reden door olievelden van Albpetrol met talloze
boortorens en jaknikkers en met een enorme vervuiling. In de omgeving
van de stad Ballsh zijn nog een vijftal olievelden in productie en is er ook
een raffinaderij. In diezelfde omgeving vonden we nog de sporen van een
ontginning van teerzanden. Waar een normaal olieveld afgedekt wordt
door een ondoordringbare laag is hier de afdekkende laag geërodeerd
en later bedekt met een zandlaag waarin de olie is gaan lekken.
In Delvina bezochten we het laatst gevonden olieveld van Albanië.
De olie bevindt er zich op een diepte van 4 km en is zeer stroperig en
dus moeilijk te ontginnen. Hier wordt gezocht naar technieken om de olie
minder viskeus te maken. Overbodig te zeggen dat we Albanië op deze
manier anders leerden kennen dan de doorsnee bezoeker. 

Het ‘toeristische’ programma

Dat Skanderbeg de nationale held is konden we reeds de eerste dag
te Kruja ervaren. Hij is vooral bekend als succesvol bestrijder van het
Ottomaanse Rijk in de 15de eeuw. Zijn familiewapen – een zwarte
tweekoppige adelaar – prijkt trots op de rode Albanese vlag. Op weg
naar Vlora bezochten we de lieflijk gelegen archeologische site van
Apollonia. Vanuit de badstad Saranda met zicht op het Griekse Korfoe
reden we naar het nationale park Butrint, waar archeologie en geschiedenis
hand in hand gaan. De site overspant een periode van meer dan
2000 jaar en getuigt van een bijzonder rijk verleden. Niet verwonderlijk
dat Butrint sedert 1992 Unesco Werelderfgoed is. Ook de historische
centra van Gjirokastra en Berat behoren tot het Unesco Werelderfgoed.
In Gjirokastra brachten we een uitgebreid bezoek aan het kasteel met
wapenmuseum. Ook het etnografisch museum, gehuisvest in het
geboortehuis van Hoxha werd met een bezoek vereerd. Wegens het late
uur werd de binnenstad van Berat eerder snel verkend. 

VERSLAG

Science@Leuven
naar Albanië
DOOR BERTHE TAES

Tijdens de voorbije paasvakantie
trokken de alumni-wetenschappers
– nu al voor de achtste maal –
op reis. Onder de leiding van
professor Rudy Swennen door -
kruisten we van 11 tot 18 april
Albanië in de grootste bus van het
land, met een uitstekende chauffeur
en met een Engelstalige lokale gids,
die zich ontpopte tot een ware
ambassadeur voor zijn land. 
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Of Sarandë een waardige concurrent is voor Blankenberge, laten we
aan de lezer over. Albanië laat alleszins niets onverlet om 'het nieuwe
mediterrane reisdoel' te worden.

Het Texas van Europa? De boortorens lopen mekaar voor de voeten, maar de olie was al bekend
door de Romeinen.



Wist je dat…

➜ er uitzichtpunten zijn voor geologen en
voor normale mensen

➜ tellen tot 38 Rudy niet lukt: hij is gewoon
in miljoenen te tellen

➜ Rudy zijn GPS niet mee had: hij was
immers op vakantie

➜ waar een wil is, ook een weg is:
Rudy verschaft zich toegang tot afgesloten
terreinen t

Na een steile afdaling konden we nog een blik werpen op de wijk Mangalem
met de duizend ramen. De hoofdstad Tirana is een eerder recente stad
met talrijke elementen uit de Sovjetperiode. Een bezoek aan het nationaal
historisch museum confronteert ons met de woelige geschiedenis van
Albanië. Vanuit Tirana is het niet ver rijden naar de havenstad Durrës.
Dit is een stad met een lange geschiedenis, waarvan het gedeeltelijk
opgegraven Romeinse amfitheater maar één van de vele getuigen is. 

De extraatjes

Kleinere busjes brachten ons langs een smalle en slecht onderhouden weg
naar het bergdorpje Piluri. Daar ontving de burgemeester ons met koffie en
raki. De gezellige bijeenkomst werd besloten met enkele toespraakjes en
het overhandigen van een medaille van de KU Leuven. Wegens een dreigend
onweer kon de geplande bergwandeling niet doorgaan. Wel namen we een
kijkje in het dorpskerkje. Als afsluiter ook nog een bezoek aan het kasteel
op het schiereiland Porto Palermo waar we kennis maakten met Ali Pasja,
een minder geliefde historische figuur.

Wegens herstructurering – bier blijkt nu meer op te brengen dan water –
ging het geplande bezoek aan de waterfabriek van Glina niet door.
We waren wel welkom te Tepelena waar volop water wordt geproduceerd
door aftapping van een bron in de Krijtlagen. Ook een wijnproeverij mocht
niet ontbreken. Het wijnhuis Bardha vergastte ons op een drietal wijnen,
vergezeld van lekkere hapjes. Een ideaal moment om te verpozen. 

En wat te denken van de gezellige picknicks? Elke dag opnieuw verwende
Rudy ons met een rijk assortiment aan brood, kaas en worst, tonijn en
sardientjes, groenten en fruit. Om maar te zwijgen van de verrassende
locaties: het stadscentrum van Kruja, het dorpspleintje van Piluri, het
idyllische Syri i Kaltër of Blue Eye (een resurgentie of karstbron), het
parasolletjesterras van Gjirokastra, de olievelden van Ballsh en het
zonovergoten terras van het wijnhuis Bardha.

Voor dit alles en nog veel meer: FALEMINDERIT!
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De drie horsten en slenken die ons de hele reis hebben achtervolgd.

Zouden deze geologen (e.a.) voor de klaagmuur staan of
strelen ze een breuk?

De groep in Apollonia: twee millennia scheiden ons van de stenen waarop we zitten.

Voor meer achtergrond bij dit reisverslag: lees ook het interview
met Rudy Swennen in nieuwsbrief jaargang 9, nummer 32
(ook terug te vinden via 8 wet.kuleuven.be/alumni)



WETENSCHAP & INNOVATIE

S@l: Net als de beide andere oprichters van
ChemStream hebt u een belangrijk deel van uw
loopbaan bij Agfa gewerkt. Zijn daar de kiemen
gelegd voor wat u nu doet?

Om tot innovatieve producten te komen, is er maar
één weg: interdisciplinariteit. Mijn oorspronkelijke
expertise is organische synthese, maar echt
interessant wordt het als we op de grens gaan
werken tussen organische synthese en andere
disciplines zoals optica of kristallografie. 

Agfa was een ideale voedingsbodem voor dat
soort interacties: het bedrijf is groot genoeg om
expertise in diverse disciplines in huis te hebben,
maar niet zo groot dat die zaken geografisch
verspreid en zonder spontane interactie -
mogelijkheden georganiseerd worden. Bij Agfa
kon je ’s middags aan tafel zitten met collega’s
die met heel andere dingen bezig waren en soms
ontstonden er zo interessante denkpistes. 

S@l: Maar toch hebt u beslist om te vertrekken
en zelf ondernemer te worden?

We hebben een evolutie gezien in het
management – eerst waren de topmanagers
typisch interne mensen die doorgroeiden,
maar meer en meer werden managers extern
aangetrokken. Die mensen kwamen uit andere
sectoren en hadden soms weinig gevoel voor

onderzoek. Om ongetwijfeld terechte financiële redenen hadden ze weinig
neiging om te investeren in nieuwe technologie. Er kwam een cultuur van
in stand houden en optimaliseren eerder dan innoveren. Ik zeg niet dat dat
een foute keuze was, maar voor mijn twee collega’s en mezelf was dat een
bedrijfsprofiel waar we ons niet meer in herkenden. Saneringen leidden er
bovendien toe dat wij één dag per week minder moesten werken. In de
vrijgekomen tijd werd ik zelfstandige in bijberoep en dat heeft tot wrijvingen
geleid, omdat ik als een concurrent van het eigen bedrijf werd gezien.
Terwijl ik eigenlijk net deed wat ik in het bedrijf niet meer kon doen.

Chemie in het echte leven
DOOR SISKA WAELKENS

ChemStream is een bedrijf dat zijn klanten helpt
om specifieke vragen en problemen om te zetten
in concrete en duurzame chemische en
technologische oplossingen. Het werd vijf jaar
geleden opgericht door drie wetenschappers
met bakken ervaring in diverse aspecten van
materiaalkunde: Frank De Voeght, Roland Claes en
Geert Deroover. Science@leuven sprak met Geert
Deroover, PhD in organische chemie, en gedreven
breedbeeldwetenschapper.

Het ChemStream-team.
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S@l: En toen bent u er helemaal uit gestapt?

Jawel, met ons drieën hebben we de stap gezet
om van onderzoeker ondernemer te worden.
Het was een apart soort onderneming, wij hadden
geen product te verkopen, enkel kennis,
maar zonder twijfel kennis waar veel bedrijven
behoefte aan hebben.

We zijn gestart met drie hoogopgeleide weten -
schappers en zonder kapitaal. De eerste jaren
hebben we onbezoldigd gewerkt, elke euro die we
binnenhaalden werd geïnvesteerd in apparatuur.
Dat was de prijs voor onze onaf hankelijkheid,
en die hebben we met plezier betaald. We groeien
heel langzaam, we zijn ondertussen met vijf en
er zijn nog twee aanwervingen voorzien in
de nabije toekomst.

S@l: Wie zijn uw klanten? Dat gaat breder dan
enkel Vlaanderen?

Ons klantenbestand is Europees. In Vlaanderen
kunnen we sommige projecten doen met IWT-
fondsen. Overheidsfunding dekt ongeveer een
vijfde van onze inkomsten, het grootste deel komt
van contractonderzoek en eigen inkomsten.

Onze klanten zijn voornamelijk grote bedrijven.
Voor KMO’s is het moeilijker om in een klanten -
relatie met ons te stappen. Zij hebben minder
ervaring met research en begrijpen niet dat we
soms geen oplossing voor hun probleem kunnen
bieden. Een groter bedrijf dat zelf aan onderzoek
en ontwikkeling doet, weet uit eigen ervaring dat
“neen” een mogelijk antwoord is op de vraag
“kunnen we dit of dat doen?”.

Waarom bedrijven die zelf aan onderzoek doen
toch bij ons komen? Tja, wij krijgen altijd de
moeilijke opdrachten, de grote uitdagingen.
En de laatste jaren zien we een evolutie: in veel
bedrijven is er door de crisis gesaneerd in R&D,
en dan besteden ze het onderzoekswerk uit.
Dat is een geldkraan die ze zo nodig gemakkelijk
kunnen dichtdraaien.

S@l: U bent zelf ook nog actief in het labo?

Ongeveer de heft van mijn tijd ben ik bezig met
vergaderen, prospectie, gesprekken met klanten.
De rest ben ik inderdaad bezig in het labo,
net zoals mijn collega’s van het eerste uur. 

Je zou kunnen zeggen dat dat dure uren zijn,
want we doen ook routineklusjes en de afwas.
Maar wat je aan inzicht en voeling wint door
het labowerk met je eigen handen te doen,
weegt ruim op tegen wat je verliest aan tijd
in routinezaken. 

S@l: Ook vorming in de klantbedrijven is wellicht
een deel van uw opdracht? 

Ja, om processen geïmplementeerd te krijgen,
leiden we de medewerkers op. Zelfs ook bij een eerste contact met een
klant geven wij vaak een presentatie over hoe we werken. Als bedrijven op
zoek zijn naar kennis, dan kunnen universiteiten en onderzoekscentra hen
dat ook bieden. Wat wij daar extra aan toevoegen, is dat we disciplines
combineren en het resultaat vertalen naar een oplossing. Wij werken graag
samen met universitaire labo’s, die inderdaad voortdurend nieuwe kennis
genereren. Samenwerken met ons is trouwens ook gunstig voor de studenten,
zo komen ze in contact met het “echte leven”. 

Onze grote sterkte is onze materialenkennis, en het feit dat wij een vraag
van een klant kunnen vertalen naar chemie, niet als een concept maar als
echte chemie in een pot. Wij voeren de ontworpen oplossing zelf uit en
geven de klant een prototype dat hij kan testen.

S@l: U hebt veel aandacht voor duurzaamheid bij het zoeken naar oplossingen.

De term duurzaamheid wordt een beetje te pas en te onpas gebruikt,
en dreigt zijn betekenis te verliezen. Je moet altijd het hele proces bekijken.
Neem nu de synthese van polymeren. Klassiek gebeurt polymerisatie op
basis van monomeren die in solventen zijn opgelost, dat is qua afval -
productie niet gunstig. Werken met monomeren opgelost in water klinkt een
stuk schoner en duurzamer, maar daar is dan weer ontzettend veel energie
voor nodig. Wij hebben een monomeer ontwikkeld voor coating dat direct
spontaan droogt, dat is inderdaad schone en energiezuinige technologie.

S@l: Is dat voor uw klanten een belangrijk aspect?

Soms komen klanten al met hun eigen favoriete oplossing aandragen: ik wil
dat bereiken, ik wil het zo doen, ontwerp dat voor mij. Dat is onze job niet.
Wij beginnen met een haalbaarheidsstudie en eindigen met een concept
dat potentieel werkbaar en zo duurzaam mogelijk is. Daarmee scoren we
bij onze klanten, ze komen terug.

Ideaal zouden klanten bij ons moeten komen in een zeer vroeg stadium,
om alle opties te bekijken. Als ze komen met een probleem dat opduikt
als ze hun productielijn al aan het bouwen zijn, dan kunnen wij alleen nog
scherven lijmen. Dat idee van ontwerp van installaties vertrekkend van een
wit blad, is iets dat we in het onderwijs moeten integreren. Studenten die
later in de industrie terecht komen, moeten een idee hebben van bedrijfs -
structuren en hoe systeemintegratie werkt in de praktijk. u

Geert Deroover
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Ik zou een groot voorstander zijn van een
onderwijsonderdeel waar mensen uit de praktijk
hun ervaringen delen met studenten, ik zou daar
met veel plezier een aantal presentaties voor
komen geven. Dan kan ik aan de toekomstige
sterkhouders van de chemische sector uitleggen
hoe je van bij de eerste brainstorm over een
productielijn aan een robuuste en duurzame
oplossing kan werken.

S@l: Op de website van ChemStream
(www.chemstream.be) staan verrassende
voorbeelden van wat u doet. Zo zie ik dat u de
telecommunicatiesector bij uw klanten rekent?

Ook de telecomsector heeft de juiste materialen
nodig. Bundels glasvezels moeten worden
beschermd tegen vocht, want natte glasvezels
kunnen breken en slechte signalen geven.
Daarom worden die bundels ingepakt in een
materiaal dat water blokkeert. Klassiek gebeurt
dat met PVC met weekmakers en het
absorberende materiaal dat in luiers wordt
gebruikt. Maar die PVC-coating heeft een zware
ecologische voetafdruk en kan ook scheuren.
Het alternatief dat wij ontwikkelen, is een coating
die zelf rechtstreeks het water absorbeert.
We vertrekken van een bijzonder monomeer
dat we rond de glasvezel laten polymeriseren.
Het resulterende materiaal kan tot 400x zwellen
als het nat wordt. Dat is een prachtig product
dat ongetwijfeld in veel andere toepassingen
een plaats zou hebben. Soms denk ik dat we
misschien meer tijd moeten steken in verkoop,
maar dat is niet onze specialiteit en niet onze
passie. Als we voor zo’n probleem een oplossing
hebben gevonden, dan hebben wij liever een
nieuw probleem op ons bord…

S@l: We zijn op uw website ook enkele mooie alliteraties tegengekomen…
Wat moet ik mij voorstellen bij Technisch Textiel? En bij Functional Fluids?

Technisch textiel, dat zijn essentieel textielvezels met een coating. Er zijn tal
van industriële toepassingen, denk maar aan dekzeilen voor vrachtwagens
met een hydrofobe en vuilafstotende coating. Je gaat een functionaliteit
toevoegen aan textiel. Maar technisch textiel kan inderdaad ook over
draagbaar textiel gaan: babykledij die koorts signaleert, of drukverlagend
textiel voor kledij en beddengoed, tegen doorligwonden bij bedlegerige
mensen, of textiel dat bij een impact ogenblikkelijk hard wordt zodat het
bescherming biedt. Of neem Kevlar: dat is een textiel met buitengewone
mechanische eigenschappen dat wordt gebruikt voor beschermende kledij
of handschoenen. Veel van die Kevlarspullen zijn knalgeel, omdat het
gewoon erg moeilijk is om Kevlar aan te kleuren. Daar een chemisch
procedé voor vinden, maakt weer een hoop dingen mogelijk.

S@l: En Functional Fluids?

Eigenlijk is dat geen goede term, want het is niet de vloeistof zelf die
een functie heeft, maar wel het product dat je vanuit die vloeistof ergens
neerzet. Dat zijn bijvoorbeeld inkjet-vloeistoffen voor printers (dan is de
“functie” gewoon een kleur), maar je kan van alles neerzetten vanuit een
vloeistof, via inkjet of via 3D-printing: magnetische strips bijvoorbeeld,
of identificatiecodes. Die onzichtbare maar traceerbare codes kan je op
allerlei materialen aanbrengen, zoals op koper dat je zo kan herkennen na
diefstal. Die codes wijzen een materiaal toe aan een origine: daarmee kan je
namaak op het spoor komen, of als er een fout zit in een materiaal, dan kan
je aantonen dat jij het gebrekkige materiaal niet geleverd hebt. Dat kan
belangrijk zijn als er kwesties van aansprakelijkheid opduiken.

Het neergezette product kan ook gewoon een coating zijn waar je bepaalde
eigenschappen van verwacht, zoals dat het erg hard wordt, of makkelijk
schoon te houden is, of krasbestendig. Voor al die toepassingen zijn er
duurzame oplossingen nodig qua energie en afvalproductie, en die kunnen
wij ontwikkelen.

S@l: U bent een onvoorwaardelijke pleitbezorger van interdisciplinair denken.
Vanuit welke disciplines verwacht u in de toekomst belangrijke bijdragen?

Ik verwacht veel moois van katalyse. Een externe trigger die de eigen schappen
van een materiaal verandert, dat is iets met rijke toepassingen. Je hebt dat
bijvoorbeeld nodig voor zuiveringsprocessen, zoals voor waterzuivering.
Of wanneer je in ertsen producten van elkaar moet scheiden. In eerste
instantie heb je dan een dispergator of emulgator nodig die een bepaald
product in oplossing krijgt, daarna moet je het terug af kunnen scheiden.
Je hebt dus eerst een goede stabilisator nodig en daarna een slechte.
Met een externe trigger kan je soms die verandering teweegbrengen.

Ik geloof ook dat we de kracht van enzymen meer kunnen inzetten.
Enzymen kunnen op een heel rendabele en energiezuinige manier moeilijke
transformaties doen. Biochemici en chemici zouden vaker over elkaars
problemen moeten nadenken, ze kunnen ontzettend veel leren van elkaar. 

S@l: Hoe blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen waar u misschien iets
mee kan doen?

Daar zijn geen toverformules voor. Ik lees veel, luister veel. 

WETENSCHAP & INNOVATIE
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Populariserende wetenschap is een rijke bron van ideeën, ik ben een fan
van tijdschriften als New Scientist. 

S@l: Nog een leuke case die we op uw website hebben gevonden: u hebt blijkbaar
een coating ontworpen om erfgoedstukken te beschermen.

Dat hebben we ontwikkeld voor toepassing in Venetië, daar moeten ze
dringend allerlei zaken beschermen tegen aantasting. Maar zo’n coating
moet ook makkelijk weg te nemen zijn. Wij hebben een coating ontwikkeld
die heel sterk waterafstotend is en de erfgoedstukken uitstekend afschermt,
en snel en veilig te verwijderen is met een atmosferische plasmatoorts.
Daarmee kan je zelfs op één bepaalde plaats de coating verwijderen terwijl
de rest van het voorwerp beschermd blijft. De techniek wordt gebruikt op
gebouwen, maar vooral op stukken die binnen staan in musea, zoals op
zilveren voorwerpen die lijden onder aantasting door zwavel en zuurstof.

We zouden ook kunnen bijdragen aan restauraties van oude kunstwerken,
wij hebben technieken in huis om oude vernislagen veilig te verwijderen van
schilderijen. Maar mensen die kunstwerken willen beschermen zijn nogal
terughoudend, ze vrezen voor langetermijneffecten. Hun geloof in innovatieve
chemie is niet altijd even groot.

S@l: Misschien hebt u ook nog een bijzondere case uit uw tijd bij Agfa?

Eén van mijn favoriete onderwerpen daar was onderzoek naar eigenschappen
van kleurstoffen. Als wij zo’n moleculestructuur zien op papier, dan kunnen
wij min of meer voorspellen welke chromoforen welke golflengtes zullen
absorberen, je ontwikkelt daar een zicht op. Maar dat geldt voor moleculen
in oplossing. Bouw je ze in in een kristalrooster, dan kan dat veranderen. 

Door de stapeling van moleculen kan de kleur
enorm verschuiven. Wij hebben daar een
verklarend model voor ontwikkeld. En dat kan
ver gaan: verschillende kristalstructuren geven
verschillende kleuren, dus door kristalgroei
te sturen in een bepaalde richting, kan je met
één chromofoor tot tien verschillende kleuren
realiseren. Dat is weer een voorbeeld van over
de grenzen van je discipline kijken; daar ben ik
een beetje vastestofchemicus geworden.

Dat soort modellen vindt ook weer toepassingen
ver buiten de wereld van de kleurstoffen.
Neem de farmacie, het kan erg nuttig zijn om
kristalgroei in een bepaalde richting te sturen,
bijvoorbeeld als je een molecule dat van zichzelf
naaldvormige kristallen vormt, zou willen gebruiken
in een neusspray – dat is niet zo aangenaam voor
de gebruiker. Natuurlijk heb je in de farmasector
beperkingen die wij in de materiaalchemie niet
kennen: als je eenmaal een actief molecule hebt
beschreven en ingediend bij de Food and Drug
Administration, dan mag je er niets meer aan
veranderen tijdens het proces van commer -
cialisering. Ook dat zorgt weer voor aparte
uitdagingen. Er is nog veel werk voor chemici.

S@l: Dank u wel om uw enthousiasme met ons
te delen. 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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WETENSCHAP & INNOVATIE

S@l: Hoe zijn jullie er toe gekomen om kaviaar
te produceren?

MMC: Het bedrijf Joosen-Luyckx bestaat uit
drie onderdelen: een bloemmolen met producten
voor de bakkerij, een afdeling veevoeders, en de
kaviaarproductie. Dat laatste onderdeel is het
recentste, en het is eigenlijk bijna toevallig ontstaan.

WV: Eind de jaren 1980 kwam er een vraag van
lokale viskwekers of het toenmalige veevoederbedrijf
ook voer voor vissen kon leveren. Ik was in die
periode bij professor Ollevier bezig met een
doctoraat dat over visvoeding ging. 

Ik ben in het bedrijf gekomen in 1989, en toen hebben we een proef -
opstelling opgezet om visvoeders te testen. In het begin waren dat
drie bakken, dan acht, en uiteindelijk een uitgebreide opstelling.

De eerste vis waarvoor we voertesten deden, was paling. Toen kwam er
een viskweker aanzetten met een zak larven van steur, die hij in Frankrijk
had aangekocht. Hij kreeg die niet opgekweekt en kwam om hulp vragen.
Zo is onze hele proefopstelling volgelopen met steur en hebben we
de palingen buiten gegooid… 

S@l: En de proefopstelling is uitgegroeid tot een volwassen kwekerij?

MC: Het was niet direct onze bedoeling om kaviaar te produceren.
Maar we waren al gauw in het stadium dat we op zoek gingen naar
vijvers waarin we de steur konden laten groeien, want die vissen worden
best groot. En in 1999 hadden we voor het eerst eitjes.

WV: De Siberische steur, Acipenser baeri, is de meest courante soort
in de kweek. De Fransen zijn als eersten begonnen met steur te kweken.
De steurpopulaties in Europese rivieren waren bedreigd of zelfs
helemaal verdwenen. Daarom is men begonnen met onderzoek naar
de voortplanting van deze vissen, met het idee om ze opnieuw te kunnen
uitzetten. Een onderzoekscentrum in Bordeaux gebruikte daarvoor
Acipenser baeri als model, in de veronderstelling dat men de resultaten
zou kunnen extrapoleren naar de Europese steur (Acipenser sturio).
En na een aantal jaren konden ze dus eitjes oogsten. Zo zijn de Fransen
ook als eersten in de productie van kaviaar uit gekweekte vissen gerold. 

S@l: Worden er nog andere soorten gekweekt? 

MC: De kleinste steursoort is de Acipenser ruthenus, de sterlet.
Die is na 3 à 4 jaar geslachtsrijp. De Siberische steur doet er 6 à 8 jaar
over, en de Russische minimaal 8 of 9 jaar. De grootste steursoort,
de beluga, is pas na 15 à 20 jaar geslachtsrijp, en kan in het wild tot vele
honderden kilogram gaan wegen. Belugakaviaar heeft een topreputatie,
maar commercieel is het niet evident om dat te kweken, met vissen
die zo groot worden en zo veel tijd nodig hebben. 

WV: In Frankrijk zijn er nog twee relictpopulaties van wilde Europese
steur, Acipenser sturio, in de Gironde en in de Garonne. Er zijn daar
ondertussen ook gekweekte populaties uitgezet die zich aan het
ontwikkelen zijn. Vroeger was er ook Europese steur in de Schelde.
Op schilderijen van Frans Snijders, een leerling van Rubens, zie je
steuren liggen op de tafels van een vismarkt.

S@l: Wordt die Europese steur ingezet voor kaviaarproductie?

WV: Neen, de Europese steur valt onder de hoogste graad van
bescherming en mag niet commercieel worden gebruikt.

Van ei tot ei –
van steurlarve tot kaviaar
DOOR SISKA WAELKENS

Mia Cambré was in 1983-1984
preses van BIOS; haar echtgenoot
Willy Verdonck heeft een doctoraat
gemaakt bij Frans Ollevier.
Studies biologie kunnen blijkbaar
naar verrassende plaatsen leiden,
zoals naar Royal Belgian Caviar,
een topproduct uit de gastronomie.
Science@leuven sprak met hen,
in de kantoren van Joosen-Luyckx
Aqua Bio in Turnhout.

Steur, een vis met een prehistorische uitstraling.
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In blinde
smaaktesten
blijkt dat
systematisch.
Nochtans willen chefs
vaak per se groene kaviaar. Het is wel van belang
dat de vis goed afgezwommen is in zuiver water,
dan is gekweekte kaviaar eigenlijk even goed
als wilde.

MC: Er is trouwens een totaal verbod op vangst
van steuren. De Kaspische zee is leeggevist,
het was hoog tijd dat dat verbod er kwam.
Wilde kaviaar is dus per definitie illegaal.

WV: Er is een groot verschil naargelang de
soorten steur. De beluga zou de beste kaviaar
leveren, die heeft ook een iets andere levenswijze
dan de kleinere soorten. De beluga is een echte
jager, die vissen en zelfs kleine zeehondjes vangt.
Hij heeft z’n mond vooraan om te kunnen jagen.
Andere steuren hebben een onderstandige
mond, waarmee ze voedsel dat op de bodem
ligt opsnuffelen. Maar zoals al gezegd, beluga
kweken is een zaak van zeer lange adem en van
zeer grote vijvers, er is momenteel maar heel
weinig gekweekte belugakaviaar op de markt. u

MC: Wij gebruiken vier soorten: drie
oorspronkelijke en een hybride. De kleine
sterlet kan maximaal een meter lang worden,
en het lichaamsgewicht blijft beperkt tot zo’n 16 kg.
Wij hebben een stock van albino sterlet, die hagelwitte eitjes geeft.
Daarnaast produceren we ook kaviaar van Siberische steur en
Osietrakaviaar van Russische steur. Ten slotte is er onze platinum
variant, een hybride, een kruising van de Siberische en de Russische. 

S@l: Waarom ook een hybride soort?

MC: Hybriden zijn sterker, dat noemen biologen het heterosiseffect.
Bovendien combineert de kruising het beste van de twee soorten: hij is
iets sneller volwassen zoals de baeri, en geeft uitstekende kwaliteit eitjes
zoals de Russische. Bovendien vermijd je de inteeltproblemen die soms
optreden bij de baeri. 

WV: Kruisingen tussen verschillende soorten steuren werken goed.
In de steursoorten zijn er twee groepen: die met 120 chromosomen en
die met 240. Als je kruisingen doet binnen één groep, dan krijg je altijd
fertiele nakomelingen.

S@l: Dan is de scheiding tussen soorten ook niet zo gemakkelijk te definiëren? 

WV: Wat de Europese steur betreft, de sturio, is er discussie of dat nu al
dan niet dezelfde soort is als de oxyrinchus die aan de Noord-Atlantische
kusten van Amerika te vinden zijn. Genetisch is het verschil groot genoeg
om over twee soorten te spreken, maar langsheen de kusten van Amerika,
Groenland en Noord-Europa is er een gradiënt zodat je niet kunt zeggen
waar de scheidingslijn loopt. 

S@l: Jullie zijn de enige steurkweker van België?

WV: In Europa zijn er ondertussen ruim 40 steurkwekers. In Frankrijk
zitten er nogal wat, in België zijn wij inderdaad de enige; er is er ook één
in Nederland, één in Finland enzoverder. Stilaan waagt ook China zich op
deze markt, al blijkt het voor die producenten nog moeilijk om stabiele
kwaliteit te leveren. Vietnam, een land met een traditie van viskweek,
zet ook de eerste stappen. 

S@l: Wie is er ooit op het idee gekomen om viseitjes te eten?

WV: Er is al sprake van kaviaar in oude geschriften, van de 13de eeuw.
De legende wil dat een neef van Genghis Kahn op zijn rooftochten ergens
van de abt van een klooster steureieren te eten kreeg – en dat klooster zou
zijn gespaard van plunderingen.

S@l: Wat bepaalt de kwaliteit van kaviaar?

WV: Er is geen verband tussen kleur en kwaliteit. 



S@l: Hoe wordt dat vangstverbod gecontroleerd?

MC: Er is een wereldwijde organisatie, CITES,
die toeziet op het gebruik, of juist het niet-
gebruiken van bedreigde diersoorten.
CITES controleert steurproducten heel streng:
voor elk transport van dieren of producten ervan
moet er een attest van oorsprong zijn en het
moet duidelijk zijn dat de producent in orde is
met de regelgeving. Er zijn verschillende
categorieën in de bescherming.

WV: De Acipenser sturio, de Europese steur,
valt onder de strengste categorie: daar mag je
helemaal geen producten van gebruiken.
Anders steursoorten vallen onder de tweede
categorie. Bij die soorten moet je bewijzen dat je
de ouderdieren zelf opkweekt en dat je niets in
het wild gaat halen. Als we exporteren buiten
de EU (USA, Zwitserland), dan hebben we
een volledig attest nodig voor alles wat in het
transport zit. Binnen de EU is transport iets
soepeler, maar je moet wel een geattesteerd
kweker zijn om iets te mogen vervoeren.

In het wild rekruteren is hoe dan ook absoluut
verboden. Wat we wel soms doen tegen inteelt -
problemen, is materiaal uitwisselen met andere
kwekers. Bij de Siberische steur zijn er uitgesproken
inteeltproblemen, alle Acipenser baeri die in
Europa worden gekweekt zijn afkomstig van de
beperkte populatie waar ze destijds in Bordeaux
mee gestart zijn. Misschien zou er een eenmalige
uitzondering moeten worden gemaakt op de
strenge CITES-regels – misschien zouden we
toelating moeten krijgen om wild sperma te gaan
halen om de genetische basis breder te maken.
Daar hoeven we zelfs geen dieren voor te vangen
uit het wild: we kunnen ze terug zetten na afname. 

MC: Op elk potje kaviaar moet de herkomst
staan – een potje waar geen CITES-nummer
op staat maar dat bijvoorbeeld claimt dat het
beluga-kaviaar bevat, is illegaal, en trouwens
waarschijnlijk ook geen beluga.

S@l: Het zijn wel speciale vissen, die steuren?

WV: Steuren zijn heel bijzondere dieren.
De eerste keer dat ik er ze zag, wist ik dat ik met
deze prachtige en boeiende dieren wilde werken.
Ze hebben een heel specifiek uiterlijk. De onder -
standige mond en de baardharen geven de vissen
een prehistorische uitstraling. 

MC: En ze komen ook effectief recht uit de pre -
historie: ze waren er al in de tijd van de dinosauriërs. 

WV: Ze hebben een kraakbenig skelet maar ze zijn niet verwant met haaien.
Steuren zijn eigenlijk beenvissen die terug geëvolueerd zijn naar kraakbeen.
Ze hebben ook geen wervels – ze hebben een notochord: een kraakbenige
buis rond de centrale rugzenuw.

S@l: Kweken jullie ze in zoet water?

WV: Steuren zijn heel tolerant voor de zoutconcentratie in het water.
Hun levenscyclus lijkt een beetje op die van zalm: ze keren uit de zee terug
de rivieren op om naar hun paaigronden te gaan, maar in tegenstelling
tot zalmen gaan ze niet dood op de paaiplaats maar zwemmen ze terug
naar de zee. Ze maken de reis misschien wel 20 keer in hun leven. 
De osmoregulatie gebeurt onder invloed van het hormoon prolactine,
dat bij hen dus een heel andere functie heeft dan bij de mens. Ze kunnen
hun toniciteit behouden in gelijk welke omgeving, in zoet of zout water. 

S@l: Hoe komt het dat zo’n sterke en flexibele vissen toch bedreigd zijn?

WV: Steuren hebben hoge eisen voor hun paaiplaatsen. Eén van de
redenen dat ze zo sterk bedreigd zijn, is dat ze vaak geen goede paai gronden
kunnen bereiken door de bouw van dammen en dergelijke. In de USA
worden ter hoogte van dammen plaatsen aangelegd om ze te verzamelen,
zodat ze over de dam kunnen worden geholpen. Soms vinden ze die plaatsen
zelfs zo fijn en geschikt, dat ze daar gaan paaien. Of er worden kunstmatige
paaiplaatsen aangelegd, ook vaak met succes. In Rusland en de andere
landen rond de Kaspische Zee is men daar helaas minder mee bezig. 

MC: En er is nog een tweede oorzaak: de zware vervuiling van rivieren
zoals de Wolga. Er is nu ook in Rusland een volledige ban op vangen,
sedert drie jaar, maar het zal vele jaren duren voor een effect merkbaar
wordt, omdat de vissen zo lang nodig hebben om geslachtsrijp te worden.

WV: En dat vangstverbod wordt niet altijd gerespecteerd. Ik heb ooit aan
een Hongaarse vriend gevraagd waarom het zo moeilijk is om stroperij in
te dijken. Het antwoord is pijnlijk eenvoudig. Boeren in de streek rond de
Kaspische Zee moeten schrapen om rond te komen. Een boer die een rijpe
steur vangt, kan daar op één dag het equivalent van drie jaarinkomens mee
verdienen. Die gaat die vis niet laten wegzwemmen.

S@l: Hoe gebeurt de kweek concreet? 

WV: Je gaat kweken met vrouwtjes die een mooi rond abdomen hebben,
waarvan je dus weet dat ze veel eitjes produceren. Eerst neem je sperma af
van de mannetjes, want dat kan je enkele dagen bewaren onder zuurstof
– bevruchtbare eitjes bewaren is moeilijker. Pas als je sperma klaar hebt,
ga je bij vrouwtjes de ovulatie induceren en eitjes oogsten. Die geovuleerde
eitjes zwellen waardoor de celwand uiterst dun wordt en zou barsten bij het
zouten; ze zijn dan niet meer bruikbaar voor kaviaarproductie.

MV: Al zijn er mensen die geovuleerde eitjes nabehandelen en gebruiken
voor consumptie – maar de kwaliteit is toch veel minder.

WV: Het bewaarde sperma is niet actief; je moet het activeren door het in
water te doen. En dan moet je snel zijn want die spermatozoïden blijven
ongeveer één minuut zwemmen, je doet ze dus onmiddellijk bij de eitjes.
Bevruchte eitjes zijn geprogrammeerd om kleverig te worden, zodat ze in de
paaigronden aan de bodem gaan plakken en niet wegspoelen naar de zee.
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Om dat tegen te gaan, mengen we de bevruchte eitjes met klei, dan worden
ze gecoat met kleipartikels en plakken ze niet allemaal aan elkaar.
Vervolgens worden ze een paar keer gespoeld en dan in een incubatiekolf
geplaatst waarin ze na ongeveer vijf dagen ontluiken.

MC: De vroege larvenstadia van de steur lijken op kikkervisjes. Na enkele
dagen beginnen de larven te eten, wij geven ze op dat moment een pasta.
Ze zijn heel schrokkerig: als je ze droge korrels zou geven, dan zouden ze
daar te veel van binnen krijgen. Met die pasta zijn ze even bezig om er iets
van binnen te krijgen, dat is beter.

WV: Ook daarna bij de opkweek is het belangrijk om ze correct te voeden.
Overvoeren mag absoluut niet. Het is niet moeilijk om ze op enkele jaren
een groot gewicht te laten krijgen, want als ze veel eten, slaan ze vet op.
Dat was in de Siberische rivieren een nuttige eigenschap, maar aangezien
ze hier geen Siberische winters doormaken is het een slecht idee om ze
vetvoorraden te laten opslaan. Als ze traag groeien en gezond eten,
dan maken ze veel goede eitjes aan en weinig vet.

S@l: Jullie kunnen enkel de vrouwelijke vissen gebruiken?

MC: Na twee jaar doen we sexing via echografie. De mannetjes worden er
dan uitgehaald, de vrouwtjes laten we nog enkele jaren groeien tot ze rijp zijn.
Een oogstklaar vrouwtje heeft een mooie ronde buik, die vol eitjes zit.

WV: Lokaal in Turnhout doen we enkel de voortplanting en de stockage van
vis die rijp is voor kaviaarproductie. Voor de groei worden de visjes uitgezet
in vijvers verspreid over heel Vlaanderen, en in Moeskroen hebben we een
grote kwekerij voor steur. 

MC: Wat betreft de kaviaarproductie is onze positie uniek: we controleren
het hele proces van ei tot ei en ontwikkelen ook zelf alle voer. (nvdr: misschien
is dat de reden dat in een blinde proeftest van het tijdschrift Gastromania
de Belgische kaviaar er als de beste uit kwam? U kan het artikel lezen op
www.joosen-luyckx.be/images/gastromania.pdf)

WV: Voor de kaviaar zelf gebruiken wij een
traditionele productiemethode, zoals ze het sedert
altijd doen in Iran: de eitjes worden gezeefd,
gespoeld, gezouten en verpakt. Het enige wat we
anders doen dan de oude Iraanse traditie is dat
we verpakken onder vacuüm.

S@l: Is de steur zelf geschikt voor consumptie?

WV: Het is zelfs bepaald een lekkere vis,
vergelijkbaar met zalm. Zowel rauw als gerookt is
het vlees erg gewild, met name in Rusland is dat
een traditioneel onderdeel van het menu en omdat
steuren niet meer in het wild mogen worden
gevangen is er veel vraag naar. Wij verkopen niet
aan Rusland, export naar Rusland is een erg
ingewikkelde zaak. Maar we hebben wel een
afnemer van het vlees, een opkoper die levert
aan Russen die in West-Europa wonen.

MC: We hebben zelf ook inspanningen gedaan
om het vlees te vermarkten, maar we zijn
daarmee gestopt. Als je de filets wil laten roken,
bijvoorbeeld, dan kom je in concurrentie met
zalm. Zalm is de laatste jaren goedkoper
geworden, en de viskweek kan mooie egale filets
leveren. Bij steuren is het rendement kleiner
(minder percentage vlees per lichaamsgewicht)
en we hebben ook nooit allemaal even grote
vissen. Voor de rokers is het dus gemakkelijker
om zalm te verwerken en ze zien ons minder
graag komen.

S@l: Vinden jullie gemakkelijk voldoende water
van goede kwaliteit voor de kweek?

MC: Water is een kostbare grondstof waar we
correct mee moeten omgaan. Nogal wat van
onze vijvers gebruiken water uit kanalen,
onder andere het Kempisch Kanaal. In Lummen
is er een vijver met water uit een lokale beek,
afkomstig van een natuurlijke bron dus. Al die
vijvers zijn omgeven door een rietkraag voor
zuivering van het water.

WV: Voor de kwekerij in Moeskroen gebruiken we
grondwater, maar we hebben daar een systeem
van recirculatie met beperkte verversing. Het water
van de tanks wordt afgezeefd op een trommel -
zeef, de vaste fractie wordt gecentrifugeerd en
dan krijg je mest die je kan uitrijden op het veld.
De waterfractie wordt biologisch gezuiverd,
ammoniak wordt omgezet naar niet toxisch
nitraat, dat vervolgens in een denitrificatiefilter
verder wordt omgezet naar luchtstikstof.
Dat is het werk van bacteriën. u
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Voor de groei worden de visjes uitgezet in vijvers.



Fosfor wordt ook verwijderd in dat proces: een
groot deel komt in de eerste vaste fractie terecht,
de rest in de bacteriegroei in de denitrificatie filter.

S@l: En de verkoop van kaviaar? Wie zijn jullie klanten?

MC: We verkopen in België via de groothandel,
in andere Europese landen soms rechtstreeks
aan restaurants. We hebben ook verdelers in
Amerika, Japan, Zwitserland. 

S@l: U bent allebei bioloog. Vindt u dat de studie u goed
heeft voorbereid op een functie in een productiebedrijf? 

WV: Ik heb een opleiding gehad in aquacultuur
via mijn doctoraat bij professor Ollevier. Alles wat
ik verder over nutritie weet, heb ik me zelf eigen
gemaakt. Ik sta hier in het bedrijf ook in voor de
kwaliteit van andere veevoeders, daarvoor heb ik
specifieke kennis nodig die niet in de studie zat.

MC: Wij zijn een KMO en wij doen alles:
ook verkoop, afhandelen van bestellingen…
Dat leer je in geen enkele opleiding, dat leer je op
de werkvloer. Wie in een bedrijf terechtkomt als
pas afgestudeerde, zal altijd nog een hoop te
leren hebben, wat je vooropleiding ook was.

WV: Ik vind wel dat we net daarvoor als bioloog
toch goed voorbereid waren, omdat het een
brede opleiding is. Wij hadden in alles wel een
voldoende basis, als je dan moeite doet dan kan
je op die basis verder bouwen in alle richtingen
die nodig zijn.

S@l: Dank u wel voor uw tijd, en veel succes! t
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Royal Belgian Caviar: een gastronomisch topproduct.

Oceanenweek
Ocean awareness
gekweekt door studenten

Op maandag 9 maart was het zover. De Oceanen -
week ging van start. Wekenlang hadden een
aantal studenten biologie in samenwerking met
BIOS en Sea First Foundation hard gewerkt om
een mooi programma in elkaar te boksen. 

Maandag was er dan ook een spetterende start met een speech
van de rector, Rik Torfs, en een duurzame receptie. Ook werd de film
‘Sea the Truth’ gedraaid. Deze film was een goede eye opener voor
het publiek en hiermee de perfecte inzet van wat een week beloofde
te worden vol interessante zeegerelateerde documentaires, lezingen
en een debat. We sloten de avond daarom ook af met een lezing door
Dos Winkel die ons met zijn fotografie de wondere wereld van
de oceanen deed ontdekken.

Vanaf dinsdag was er ook ’s middags een programma onder de vorm
van lezingen. Sandra Rousseau kwam ons meer vertellen over
‘Incentives and policy options in managing fisheries'. Dit duidde
de meer economische kant van de oceaanproblematiek. 

’s Avonds vonden we Dos Winkel weer terug in het Zoölogisch Instituut
in Leuven waar alles zich afspeelde. Hij vertelde meer over de grote
problemen die viskwekerijen met zich meedragen. Op zijn boeiende
lezing volgde de film ‘Bag it’. Deze film werd gemaakt door een
Amerikaanse komiek en gaat over het vele plastiek dat we telkens weer
opstapelen, dag in dag uit. Een aantal van de bezoekers zal voortaan
twee keer nadenken voor ze plastiek in de vuilbak of op straat gooien. 

Woensdagmiddag bracht prof. Gerard Govers ons een aangrijpende
lezing over ‘de oceaan als laatste jachtgrond’. Hij duidde de
problematiek van de overbevissing en de dramatische gevolgen
voor het welzijn van de oceanen en bijgevolg de mens. Het avond -
programma bestond ditmaal uit een quiz. We konden 35 teams van
5 personen verwelkomen en deelden mooie prijzen uit. Zo gingen er
minstens 13 personen naar huis met verschillende bekroonde
documentaires over de oceanen en zijn bewoners. 

Donderdag startte met de middaglezing “Ocean space exploration”,
gebracht door Jan Stel. Hij maakte duidelijk dat de “oceanische ruimte”
meer geheimen voor ons heeft dan de maan. Die avond bereikte
de Oceanenweek haar hoogtepunt in een lezing over ‘dolfijnen in
het wild vs. in gevangenschap’ van Jane Reniers. 

DOOR FIEN DE WINTER I.O.V. HET OCEANENWEEK-TEAM
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Hier kwamen vele dierenliefhebbers op af
die dan vervolgens konden genieten van de
Telefacts-reportage ‘Hoe rot is de viskweek -
industrie?’. Dit was een inleiding op het
onderwerp van het debat waarmee we de
avond afsloten. Het debat werd geleid door
vicerector Duurzaamheid Katlijn Malfliet.
Ze sprak met Mohamed Ridouani (schepen
van Leefmilieu van Leuven), Stijn Van
Hoestenberghe (professor aan KU Leuven
met onderzoek in viskwekerij), Kelle Moreau
(verbonden aan het ILVO met achtergrond in
de visserij) en Dos Winkel (ondervoorzitter
van Sea First Foundation). Het publiek kon
genieten van veel informatie uit verschillende
perspectieven, maar het grote antwoord
op de vraag ‘Are fishfarms a healthy /
environmentally friendly alternative for the
problem of overfishing?' bleef: “It depends”. 

Vrijdagmiddag werd er mooi afgesloten met
twee lezingen van Sophie Ricard en Jasmien
Hillen. Zij lieten ons nog even proeven van
de methodes om de herkomst van onze
gevangen vis te achterhalen en lieten ons
weten welke vis er nu werkelijk in ons potje
tonijnsalade zit.

Het was een rijkelijk gevulde week waarin de
bezoekers hun ogen en oren de kost konden
geven aan vele problemen waar onze oceaan
mee te kampen heeft. Ook Alma sprong op
de kar door tonijn te schrappen van hun
menu. We hopen dat anderen in Leuven hun
voorbeeld volgen. Dé boodschap die werd
meegegeven is: “weet wat je eet, vis is niet
zo gezond als iedereen beweert en plastiek
is handig, maar een echte bedreiging voor
de biodiversiteit”. De Oceanenweek was een
mooie manier om deze boodschap over te
brengen. Wij hebben er alvast van genoten. t

1e bachelorfase chemie
op bedrijfsbezoek bij
BOREALIS

Over hoe een cursus ons meer inzicht kon geven

voorafgaand aan een bedrijfsbezoek en een bedrijfs -

bezoek ons meer inzicht heeft gegeven in die

cursus... Het bedrijf in kwestie: BOREALIS KALLO,

waar men het polymeer polypropyleen maakt.

Na maandenlang enkel gelezen/geleerd te hebben over welke machinerie
en faciliteiten er nodig zijn om chemische producten te vervaardigen,
zou het verfrissend zijn om de theorie nu ook in de realiteit te zien tijdens
een bedrijfsbezoek. De afbeeldingen van productiestromen in de cursus
Industriële en Technische Chemie zijn nooit zo duidelijk als wanneer je
zelf de buizen fysiek kan volgen van de ene reactor naar de andere. 

Wat bij aankomst bij Borealis Kallo onmiddellijk een grote indruk naliet
waren de strikte maatregelen i.v.m. de veiligheid binnen het bedrijf.
Niet enkel voor de werknemers, maar ook voor de bezoekers!
Aanmelden, gepaste uitrusting, helm, veiligheidsbril... alleen waren niet
voldoende om de site te betreden. Ook het melden van kennis uit het
bachelorvak Veiligheid en Laboratoriumpraktijk kon de medewerkers van
Borealis nog niet overtuigen, al waren ze in het bedrijf zeer blij te horen
dat de opleiding chemie aan de KU Leuven zoveel belang hecht aan
veiligheid. Enkel een (zéér) goede score halen op de test over de op
het bedrijf geldende veiligheidsmaatregelen besliste finaal of we
effectief de installaties zouden mogen bezoeken. Vrij snel kwam het
verlossende antwoord van de veiligheidscoördinator: we waren allen
op “KU Leuven – waardige” wijze geslaagd!

Alvorens effectief naar de installatie te gaan, vertelden enkele
werknemers vol enthousiasme over dat deel van het productieproces
waarin zij gespecialiseerd waren. Natuurlijk werden er ook vragen gesteld
tijdens de presentatie. Prof. Smet aarzelde niet om ook een vraag
te stellen om er op toe te zien dat er zoveel mogelijk links gemaakt
werden met de inhoud van de cursus. u

DOOR 1E FASE BACHELOR IN DE CHEMIE



In vier kleinere groepen werden we
vervolgens (letterlijk) door de installaties
geloodst. De noodzaak en werking van
de-ethanizers, splitters en reactoren was
ons al duidelijk gemaakt voordat we ze in
het echt zagen op het complex van Borealis,
maar de hoeveelheid aan pijpleidingen,
buizen en kabels was toch zeer verbluffend.
Elk hebben ze hun eigen specifieke functie
en ze zijn dus stuk voor stuk onmisbaar in
de polypropyleenproductieplant van Borealis
Kallo. Meermaals werden we erop gewezen
dat een klein defect, in wat op het eerste
zicht een onbeduidend onderdeel lijkt,
het gehele proces kan verlammen. Iets wat
zeker ook opviel tijdens de presentatie:
in de productiecijfers van het bedrijf zag je
regelmatig een diepe duik in de hoeveelheid
geproduceerde polypropyleen op momenten
dat de productie door bv. lekken stil lag.
Het viel de hele tijd op hoezeer de geleerde
theorie overeenkwam met de realiteit,
maar dat hoort zo zeker?!

Borealis was (en is) een heel gastvrij bedrijf.
Zo hebben ze ons de kans gegeven om
hun installaties van dichtbij te bekijken.
Maar ze waren niet enkel gastvrij op
informatief vlak, achteraf kregen we nog
een cakeje en een drankje aangeboden!
Helemaal voldaan konden we dan ook
weer met de bus vertrekken, of toch niet?
Afmelden, de laatste stap in de veiligheids -
maatregelen van Borealis, mocht natuurlijk
niet vergeten worden. Even aanschuiven
aan de uitcheckbalie was maar een klein
oponthoud in het verdere verloop van onze
terugreis, maar wat wil je als je om 17u tracht
van Antwerpen naar Leuven te geraken! t

Fotoverslag infodag
wetenschappen 2015
Op zaterdag 21 maart waren opnieuw talrijke professoren, studenten,
assistenten, alumni en administratief personeel op post om toekomstige
studenten te verwelkomen in de Campusbibliotheek Arenberg en hen
wegwijs te maken in de verschillende studierichtingen die onze faculteit
aanbiedt. Bedankt aan iedereen om dit evenement mogelijk te maken!
Zonder jullie hulp en enthousiasme zou dit nooit zo’n succes zijn als nu.
Bekijk hier enkele sfeerfoto’s! t

Foto’s: Cindy Beelen

18

CAMPUSPRAAT



19



20

CAMPUSPRAAT

Fotoverslag
Ladies@Science
Op woensdag 29 april wisten ze in Heverlee niet
wat ze zagen: 240 jongedames bezochten de
campus om hun honger naar wetenschappen te
stillen. Ze kwamen, en zagen dat het goed was. 

Na een verwelkoming met informatie over de
opleidingen werden de ladies ingedeeld in
groepjes en namen ze deel aan een eerste
workshop. Na een pauze konden ze een tweede
workshop volgen om nadien terug te verzamelen
voor getuigenissen van twee professionals:
Mireille Maenhout en Nele Steens. 
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Foto’s: KU Leuven - Rob Stevens

Mireille Maenhoudt studeerde fysica en is vicepresident Research & Development bij
Heraeus Electro - Nite, een bedrijf dat werkt rond het meten en controleren van gesmolten
metaal. Nele Steens studeerde chemie en werkt nu aan het Federaal agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Om de dag af te sluiten vond er een walking
dinner plaats in De Moete en de inkomhal van C200A.

De ladies konden kiezen uit onderstaande workshops:

CHEMIE

n Olfactorische chemie - In het voetspoor van Jean-Baptiste Grenouille (Afdeling
Moleculair Design en Synthese)

n Moleculen voelen en zien (Afdeling Moleculaire Visualisatie en Fotonica)
n Licht, camera, actie! (Afdeling Moleculaire Visualisatie en Fotonica)
n Polymeren: meer dan een plastiek zak (Afdeling Polymeerchemie en –materialen)
n Berekende moleculen (Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie)
n Zetmeel verteren in een proefbuisje (Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele

Biologie)

INFORMATICA

n Photoshoppen in de kosmos (Afdeling Sterrenkunde)
n Een computerflitspaal voor sterren (Afdeling Sterrenkunde)

WISKUNDE

n Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de meest symmetrische van het land?
(Departement Wiskunde)

FYSICA

n Cool and irresistible (Afdeling Kern- en Stralingsfysica)
n De kern van de zaak (Departement Natuurkunde en Sterrenkunde)
n Wave watching (Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme)
n Body and sound (Afdeling Fysica van Zachte Materie en Biofysica) t
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Op maandagavond 23 februari brachten alumni,
personeel en studenten van

de Faculteit Wetenschappen een geleid bezoek aan
het kunstenfestival Artefact. Speciale aandacht

werd besteed aan kunstenaars die een werk
presenteerden met een wetenschappelijke en/of

technologische achtergrond.

Artefact is een kunstenfestival waar
(beeld)cultuur, actualiteit en wetenschappelijke
uitdagingen centraal staan. De kern van het
festival was een uitgebreide expo in STUK
met zo’n twintig grote installaties waarbij
wetenschap en technologie een belangrijk
onderdeel zijn. Met het thema “You must
change your life” ging de expo tijdens deze
editie op zoek naar de plasticiteit van de mens.

In zijn gelijknamig boek beweert de Duitse filosoof Sloterdijk dat de mens zich
steeds wil en moet aanpassen aan zijn steeds wijzigende omgeving om te
kunnen (over)leven. Hij doet dit aan de hand van rituelen, oefening en training.

Enkele werken uit de expo: 

➜ BALANCE FROM WITHIN  • JACOB TONSKI
Een antieke sofa balanceert op een poot d.m.v. een reactiewiel,
een ontwerp dat vaak gebruikt wordt voor het oriënteren van satellieten
in de ruimte.

➜ DNA, A GRAPHIC GUIDE TO THE MOLECULE THAT SHOOK
THE WORLD  • ISRAEL ROSENFIELD
Een stripverhaal van de befaamde neurowetenschapper Israel Rosenfield
over de geschiedenis van DNA. 

KRINGNIEUWS

Bezoek aan
Artefact

Familiedag in
de Plantentuin
van Meise

Science@Leuven organiseerde dit jaar voor
het eerst een familiedag in de Plantentuin
van Meise. Alumni konden op zaterdag
4 april met heel het gezin terecht in de
plantentuin voor een exclusief bezoek achter
de schermen. Voor de kinderen werd een
aangepast programma voorzien.

Tijdens de rondleiding werd aandacht
besteed aan de wetenschappelijke collecties
en het wetenschappelijk onderzoek van
de Plantentuin, maar ook de technische
installaties en de geschiedenis van het
domein komen aan bod. De rondleidingen
startten om 14u, maar wie dat wou kon al
van in de voormiddag in de plantentuin
terecht. Om 16.30u werd er in de Oranjerie
een hapje en een drankje aangeboden door
de gastheer van de Plantentuin en de
Faculteit Wetenschappen. t

DNA, a graphic guide to the molecule that shook the world.
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➜ STRANGER VISIONS  • HEATHER DEWEY-
HAGBORG
3D-prints van gereconstrueerde gezichten
vormgegeven aan de hand van DNA
gedestilleerd uit haren en sigarettenpeuken
gevonden in de openbare ruimtes.

➜ PLANESCAPE  • JEROEN UYTTENDAELE
I.S.M. WOLGANG BITTNER, DEWI DE VREE,
LYNDSEY HOUSDEN & YOKO SEYAMA
Een driedimensionaal lichtlandschap dat zorgt
voor een totaalervaring die je lichaam en
hersenen op de proef stelt.

➜ ECHO MOIRÉ & CINECHINE  • iii
Twee geluidsinstallaties, een die gebruik
maakt van echolocatietechnieken en een
die licht transformeert tot geluid. t

Balance from within.

Stranger visions.
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INTERNATIONA(A)L

S@l: One of your areas of expertise is the statistical
estimation of rare events with a large impact.
For a layman, it seems that you inevitably have
to tag behind the facts. How can you do meaningful
predictions in these cases?

Jan Beirlant: It is indeed a non-trivial business
to calculate the probabilities of events that occur
quite rarely! And of course Black Swans now
and then do occur: this means that some events
happen that, in view of all available statistical
evidence, were deemed impossible or could not
be imagined. Think of 9/11! But an insurer has to
come up with a premium for large claims, or civil
engineers need to fix the capacity of a sewage
system, taking the worst possible rainfall events
into account. The solution lies in some (quasi)
universal probability theorems concerning
the behavior of the largest observations.
Compare those mathematical results with the law
of large numbers or the central limit theorem in
your classical statistics course. The largest data
from a sample follow their own laws, which are
much different however from the normal
distribution. This family of statistical distributions
are – for obvious reasons – termed the extreme
value distributions. They can be described with a
few parameters that one has to estimate, just like
the mean and variance in a normal distribution.
But in order to get a grip on those parameters
some tricky steps need to be taken. I have put
a lot of effort in my research to offer practitioners
some methods that guide them through these
steps in an objective way. One of the main
problems is how many of the upper data to use.

S@l: Are these mathematical models that you develop effectively used in
insurances, climate predictions and such? Are the end users sufficiently aware
of current research?

You bet! A few weeks ago, a geologist from de Beers came around
and confirmed he uses my methods for examining the value in a diamond
deposit. Last December I met an econometrician at a conference, who says
he uses the Leuven methods for calculating a Value at Risk of bank returns.
Those are always pleasant encounters. In the past I have cooperated with
civil engineers, actuaries and risk managers, geologists, and many others.

S@l: “Pareto-tail estimation” is a term that appears in statistical analysis
of extreme values. The Pareto-effect is popularly known as the “80/20 rule”:
20% of causes are responsible for 80% of consequences. How does this probably
inaccurate recuperation of a complex mathematical model make you feel?
Do you find it annoying, or are you pleased that the idea is catching on?

At least some people know the name…! I do not really have problems
with it: from my own experience I know that practitioners who need a sound
application of the Pareto law, do have the right insight when applying it.
I find it more problematic that some people think that extreme data can only
occur under a Pareto model… just as some people think that data are always
distributed along a Gaussian distribution, due to a bad understanding of
the central limit theorem or because of some standards used in industry.

S@l: You have spent a considerable part of your career doing research at foreign
institutions: in France, the United States, now in South-Africa. How important is
this for you?

I enjoy research also as a social happening. Discussing with people often
brings up new ways of thinking and helps advance ideas. Making a
synthesis of different directions or ideas is the core of the advancement in
research. This can of course happen in Leuven, but being abroad, away
from the daily discussions and management questions at home, makes
one’s mind free to think. It is also interesting to see how academia is managed
in different ways around the world. This helped me a lot in my career,
especially as a Dean or Vice-Chancellor in the past.

S@l: Why are you spending your sabbatical in Bloemfontein? Apart from the fact
that it has a very beautiful name?

In fact during this sabbatical I have also been visiting Michigan, Lausanne,
Lisbon. The longest period however I spend here in Bloemfontein. I have
visited Stellenbosch and Bloemfontein several times in the past in the
framework of bilateral agreements between the Flemish and South African
governments, jointly with the colleagues from UHasselt. Now the University
of the Free State invited me to stay for three months to support their
research group in extreme value theory. I must say I enjoy every minute.

S@l: What are the advantages of a sabbatical at this stage of your career? 

After more than 10 years of management at KU Leuven as Dean of the
Faculty of Science and Vice-Chancellor of Kulak, my research efforts had
diminished a lot. 

Being a researcher again
BY SISKA WAELKENS

Jan Beirlant, former Dean of
the Faculty and former Vice-
Chancellor of Kulak, reconnects
with life as a researcher. He did
find a beautiful place to do so:
we found him in Bloemfontein,
South-Africa.    



25

Professor Karen Vanhoorelbeke and
dr. Claudia Tersteeg, of the Kulak
Laboratory for Thrombosis Research,
were also in Bloemfontein for two weeks,
during Professor Beirlant’s stay there.

S@l: Have you collaborated with scientists in Bloemfontein for
a long time?

Karen Vanhoorelbeke: The collaboration was started by my
colleague professor Deckmyn. Professor Badenhorst of UFS
Bloemfontein did a postdoc in Leuven, in the unit of professor
Vermeylen where Hans Deckmyn was also doing postdoctoral
research. They have been working on joint projects ever since.
Professor Deckmyn started his research group at Kulak in 1992,
and since that time there have been a dozen or so exchanges.
After working for several years as a postdoc with Hans Deckmyn,
I started my own research group in 2009 and I picked up the
collaboration with Bloemfontein for my own purposes. This is my
second visit to South Africa in the context of my projects. 

S@l: What can you tell about the project you are collaborating on?

Jointly with the group in Bloemfontein, we developed an animal
model for a lethal disease called thrombotic thrombocytopenic
purpura (TTP). This animal model is unique in the world, and it
allows us to test new clinically relevant therapies. Two years ago,
we tested a new therapy that proved successful and is now
going through clinical trials. This time round, we are here to test a
wholly different therapy, with a drug that is already FDA approved
and is currently used for the treatment of other diseases.
Sporadically, this product is used in the treatment of TTP patients,
in conjunction with plasmapheresis, but mainly in a trial and error
context. The effect of the drug in TTP treatment is not scientifically
substantiated and we have no sound evidence that it can safely
and effectively be used for patients. In the animal model, we can
test the drug by itself (without plasmapheresis), which will allow
us to demonstrate the effect of the drug as sole treatment and to
show whether the treatment effectively helps for TTP. This is
paramount for making a rational use of the drug possible.

S@l: How do you like being in Bloemfontein? 

Working in Bloemfontein is great. The colleagues are warm and
the atmosphere is positively collegial. Some of our colleagues
became good friends. We are also setting up new collaborations
for the future. The weather is perfect, especially since we are
used to the Belgian weather this time of the year (early March),
and the surroundings are beautiful. t

This sabbatical period really offers me the possibility to
restart. Thanks to the financial support of the Faculty of
Science and the University Management, and a restart
grant from the research council, I feel I am being a
researcher again.

S@l: Next summer you are one of the teachers at a Summer
School on Reinsurance: Actuarial and Statistical Aspects
in Lausanne, Switzerland. Who are the participants in this
Summer School: students in mathematics and statistics,
or insurance professionals? 

This is an organization of the Swiss Society of Actuaries,
and is meant mainly for actuaries working in insurance
companies. But PhD students will also be attending.
It’s great to be able to share and discuss our views with
practitioners. The contents of the course is based on a
book I am co-authoring with my colleagues Hansjoerg
Albrecher (Lausanne) and Jef Teugels (Emeritus colleague).
Our book will certainly profit from the Lausanne experience.

S@l: Statistics is an extremely useful basic science, every
person that ever gets to work with data (and that is everyone
really, including biomedical and social scientists) should have
a solid grasp of statistics or at least the reflex to include
statistics in analyses. Do you feel this is sufficiently covered
in different educational programmes? At the KU Leuven
and elsewhere? 

I may say KU Leuven is an example in this respect for
many other universities. All statisticians, divided over all
faculties (except Theology and Canonical Law), cooperate
within the Leuven Statistics Center, on teaching as well
as on research and statistical consultancy. Do you know
that KU Leuven is 25th in the 2014 edition of QS World
University Rankings for the subject of Statistics &
Operational Research, and 5th European behind Oxford,
Cambridge, Imperial College and ETH? I am proud to be
part of this team and, much as I am enjoying myself here,
it will be a pleasure to be back in Leuven. 

S@l: It will be a pleasure to have you back! Thank you for
sharing your views.

Claudia Tersteeg, Karen Vanhoorelbeke and Jan Beirlant in Bloemfontein.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 februari tot 30 april 2015

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n GEOLOGIE 4/2/15 Rieko ADRIAENS Neogene and Quaternary clay mineral evaluation in N. Vandenberghe /
the Southern North Sea J. Elsen

n CHEMIE 13/2/15 Ellen BERTELS Nano-Engineered Polymer-Steel Hybrids: Chemical and B. Goderis /
Physical Compatibilization M. Smet

n CHEMIE 24/2/15 Yuliar FIRDAUS Charge generation, transport and recombination in bulk M. Van der Auweraer
heterojunctions between poly(3-hexylthiophene) and
PbS quantum dots

n FYSICA 18/3/15 Nele KESTELOOT Deformation and mixing of co-existing shapes in the P. Van Duppen /
neutron-deficient polonium isotopes M. Huyse

n CHEMIE 19/3/15 Anh Hung MAI Synthesis of N-Hydroxypyrazinones as Potential HIV Inhibitors W. De Borggraeve

n BIOLOGIE 20/3/15 Jane RENIERS Managing reproductive challenges in time constrained L. Brendonck /
environments: amphibian life history variation from clutch B. Vanschoenwinkel 
to landscape

n GEOGRAFIE 27/3/15 Karolien VERMEIREN Analysis of urban growth and social segregation in developing A. Van Rompaey /
countries: a case study in Kampala (Uganda) M. Loopmans /

J. Poesen

n BIOLOGIE 31/3/15 Tom BUYENS Peptides and proteases as modulators of neurite outgrowth: L. Moons / W. Luyten
insights from ex vivo and in vivo mouse models studying
axonal regeneration of retinal ganglion cells

n FYSICA 2/4/15 Jasna PAPUGA Structure of potassium isotopes studied with collinear G. Neyens
laser spectroscopy

n FYSICA 2/4/15 Frederik COLLE Magnetic particle detection for quantification of biomolecules L. Lagae /
J. Del-Favero (UA)

n BIOLOGIE 3/4/15 Tuur MOELANTS Diversity and ecology of the ichthyofauna of the Middle and J. Snoeks / E. Vreven
Upper Congo basin: a case-study in the region of the Wagenia falls
(Democratic Republic of the Congo)

n BIOLOGIE 3/4/15 Marlies COOPMAN Context dependency of host-parasite interactions: Impact of E. Decaestecker / 
Microcystis aeruginosa on parasitism in Daphnia magna K. Muylaert

n CHEMIE 7/4/15 Eduardo de Jesus Luminescent silver exchanged zeolites and their applications J. Hofkens / B. Sels
COUTIÑO GONZALEZ

n CHEMIE 10/4/15 Peter DE SCHEPPER The influence of plasma processes on EUV pattern roughness S. De Gendt
mitigation for future CMOS technologies

n FYSICA 15/4/15 Dries VERCRUYSSE Plasmonic antenna design and in-line holographic imaging L. Lagae / P. Van Dorpe
for biological applications

n BIOCHEMIE EN 17/4/15 Sven ZELS Pharmacological and functional characterization of the J. Vanden Broeck /
BIOTECHNOLOGIE sulfakinin signaling system in Locusta migratoria and B. Breugelmans

Tribolium castaneum

n WISKUNDE 23/4/15 Emmanuel BULTOT Motivic Integration and Logarithmic Geometry J. Nicaise

n BIOLOGIE 27/4/15 Lotte FROONINCKX Novel gonadotropin-releasing hormone, tachykinin and L. Schoofs / I. Beets
neuromedin U neuropeptide signaling systems in
Caenorhabditis elegans

n FYSICA 28/4/15 Menelaos Nucleation and Growth of Boron-doped Diamond Films W. Vandervorst
TSIGKOURAKOS for Electrode Application
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PUZZEL

1. Project dat aan meisjes wil duidelijk maken
dat wetenschappen studeren absoluut iets
voor hen is

2. Vis waarvan de eitjes al vele eeuwen
een gastronomisch topproduct vormen

3. Nationaal park in Albanië

4. Festival van Kunst, Media en Muziek

5. Aantal ramen in de wijk Mangalem in Berat

6. Bedrijf waar Geert Deroover lang werkte

7. Eén van de diploma’s van Mathias
Anthonissen

8. Nog even de thuisbasis van Jan Beirlant

9. Bedrijf dat duurzame chemische en
technologische oplossingen genereert

10. Faculty that does not participate in
the Leuven Statistics Center

11. Product van Joosen-Luyckx AquaBio

12. 21 maart 2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kostbare natuur: het Vinne in Zoutleeuw (foto: Cindy Beelen).
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Colofon
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Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 14 01
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

• Vereniging van Leuvense
Geografen
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 24 42 - e-mail:
marcdeclercq49@gmail.com
http://aow.kuleuven.be/geografie/alumni/

• PDL, Vereniging van
afgestudeerden in Plantkunde
en Dierkunde
Naamsestraat 61, 3000 Leuven
tel.: + 32 16 32 39 88
eric_schoeters@hotmail.com
www.kuleuven.be/pdl

• B.V.L.G. - Beroepsvereniging
Leuvense Geologen
p.a. Afdeling Geologie
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 64 40
bvlg@geo.kuleuven.be
http://aow.kuleuven.be/bvlg/

• CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven
(Heverlee)
tel.: + 32 16 32 76 39
wim.dehaen@chem.kuleuven.be
http://chem.kuleuven.be/chemici

• V.W.N.I.L. - Vereniging voor Wiskundigen,
Natuurkundigen en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 72 15
christoffel.waelkens@ster.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Join our network on LinkedIn (group Science@Leuven)


