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Editoriaal

De nieuwsbrief van de faculteit Wetenschappen heeft sinds het vorige
nummer een nieuwe naam (science@leuven) en een nieuwe look
gekregen. Misschien passen enkele woorden uitleg om dit alles te 
kaderen.

Deze nieuwsbrief is twee jaar geleden ontstaan uit de convergentie 
van twee evoluties. Enerzijds bestaat er sinds jaren een uitstekende 
verstandhouding tussen de verschillende alumniverenigingen die onze
faculteit rijk is, en groeide daaruit de wens om de krachten te bundelen
op facultair niveau, als verlengstuk van de specifieke eigen werking, en
zonder enige afbreuk te doen aan deze laatste.  Anderzijds was er een
duidelijk aanvoelen vanuit het decanaat dat hetgeen de diverse disci-
plines binnen de faculteit Wetenschappen bindt, meer benadrukt mocht
worden. Het resultaat was een nieuwsbrief, als bindmiddel van licentia-
ten en doctores in de wetenschappen, binnen en buiten de universiteit.

De nieuwe wind binnen de faculteit Wetenschappen heeft in het bij-
zonder aanleiding gegeven tot erg aantrekkelijke nieuwe programma’s
in het kader van de BaMa-hervorming, met aandacht voor verbreding
en verdieping van de curricula.  Een grote prioriteit is nu dat vele werk
te laten renderen, door jongeren, hun ouders en beleidsmakers ervan te
overtuigen dat vijf jaar wetenschappen studeren een uiterst zinvolle
manier is om een waardevolle toekomst voor te bereiden.  Hiertoe
heeft de faculteit ondermeer het initiatief genomen om het medium
dat deze nieuwsbrief is, een frissere look te geven.

Ons doelpubliek is divers. Daarom heeft de redactie, die tevens de
facultaire communicatiecel is, beslist om elk jaar drie nummers uit te
geven.  Vroeg in het jaar verschijnt een nummer van science@leuven
dat in het bijzonder bedoeld is voor toekomstige studenten en degenen
die hen in hun studiekeuze begeleiden. Daarnaast willen wij het enga-
gement blijven inlossen dat twee maal per jaar, in november en juni,
een meer klassiek nummer verschijnt voor alumni en andere sympathi-
santen van de faculteit.

Wij willen graag gaan voor dit engagement, vooral indien alumni het
aanbod aanvaarden om ook nu en dan een bijdrage te leveren. Maar als
het kan, dan is dit in grote mate te danken aan de zeer gewaardeerde
inspanningen van onze faculteit. In het bijzonder wensen wij onze
grote erkentelijkheid uit te drukken aan Wendy Sevenants, die als PR-
verantwoordelijke van de faculteit Wetenschappen grote zorg besteedt
aan de lay-out en de eindredactie van deze nieuwsbrief.

Namens de alumni-verenigingen van de faculteit Wetenschappen,
Christoffel Waelkens
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Toerisme….spontaan roept dit woord allicht vakantieherinneringen bij je op of doet het je denken aan 
brochures vol aanlokkelijke foto’s van plaatsen die je ook wel eens had willen zien. Waar Toerisme momenteel
nog enkel een graduaatsopleiding (bacheloropleiding) was, wordt er vanaf nu ook een academische opleiding
voorzien, gericht op de ontplooiing in het management, het beleid en het onderzoek van het toerisme op
nationaal en internationaal niveau. Bij dit alles heeft de K.U.Leuven een voortrekkersrol gespeeld en is uitein-
delijk de coördinerende instelling geworden die de volledige opleiding concretiseert in samenwerking met
UGent, VUB, KHBrugge-Oostende, KHMechelen, Hogeschool West-Vlaanderen, Erasmushogeschool,
Plantijnhogeschool en Hogeschool Limburg. Negen universiteiten en hogescholen die de handen in mekaar
slaan en samen één opleiding aanbieden. Een unicum in Vlaanderen!

[
]

master in toerisme

Actueel

[ ]Nieuwe opleiding aan de faculteit Wetenschappen

Er bestond reeds een opleiding Toerisme en Recreatie of
Hotelmanagement in de hogescholen maar stilaan kwam
er ook meer en meer de vraag naar een opleiding op aca-
demisch niveau. Dominique Vanneste, programmadirecteur
van de opleiding master in Toerisme: “Het eerste initiatief
om tot een master in Toerisme te komen werd genomen
door Minister Landuyt, minister van werkgelegenheid en 
toerisme. Dit ging gepaard met het oprichten van een
werkgroep in 2002 die zich boog over de adviezen van 
de Vlaamse Raad voor Toerisme.  
Daarin werd o.a. gesteld dat de aandacht verschuift 
naar meer professionalisme in toerisme, wat tevens de
verklaring is voor talloze nieuwe toerismeopleidingen
wereldwijd. De snelle veranderingen in de sector stellen
voortdurend nieuwe eisen inzake competenties. 
Daardoor ontstaat een behoefte aan aangepaste basis-
kennis en –vaardigheden maar ook aan de mogelijkheid
om via doelgerichte, gespecialiseerde studie deze kennis 

te actualiseren en uit te breiden. De nood aan mensen die
kunnen inspelen of zelfs anticiperen op trends en ontwik-
kelingen in de sector en in de maatschappij is zeer groot.
Hier ligt de basis van de vraag naar een opleiding op aca-
demisch niveau naast de opleiding Toerisme en Recreatie
of Hotelmanagement in de hogescholen. Er bestond reeds
een voortgezette opleiding Toerisme, gedoceerd aan de 
UA en tot stand gekomen als samenwerkingsverband 
tussen UA, K.U.Leuven en LUC in 2001 (later vervoegd door
UGent). Deze aanvullende studie liet alleen studenten met
een universitair diploma toe terwijl ook de afgestudeerden
uit het hoger niet-universitair onderwijs vragende partij
waren (en zijn) voor een voortgezette opleiding op univer-
sitair niveau. 
De werkgroep omvatte daarom ook alle Vlaamse univer-
siteiten en alle hogescholen die een opleiding aanbieden
in Toerisme en Recreatie of Hotelmanagement.
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Ondertussen is een lange weg afgelegd over talloze nota’s
met betrekking tot doelstellingen, stap voor stap opge-
bouwde structuurschema’s, organisatiestrategieën voor 
de opgelegde voorbereidende trajecten m.n. het voorbe-
reidingsprogramma en het schakelprogramma; er werden
opleidingsprogramma’s opgemaakt en voorgelegd aan 
de erkenningscommissie, financiële nota’s geschreven, 
een macro-doelmatigheidsdossier samengesteld, een
samenwerkingsovereenkomst onderhandeld enz...”

Hoe ziet deze opleiding er nu precies uit? Voor de gegra-
dueerden (en in de toekomst, bachelors) die uit toerisme-
georiënteerde hogeschoolopleidingen komen, wordt een
schakelprogramma van 45 studiepunten voorzien. Dit pro-
gramma kan gevolgd worden aan de KHBO van Brugge en
dit in samenwerking met Hogeschool West-Vlaanderen.
Dit programma bestaat uit een septemberprogramma van
15 studiepunten en een semesterprogramma van 30 stu-
diepunten en heeft tot doel om professionele bachelors
een reeks academische vakken aan te bieden die belangrijk
zijn als basiswetenschap en onderbouw voor de studie van
toerisme. 

Indien de student in het bezit is van een universitair 
diploma uit de richting economische en toegepaste 
economische wetenschappen, politieke en sociale weten-
schappen, geografie, lichamelijke opvoeding of rechten,
dan kan men deze master in toerisme aanvatten via een
voorbereidingsprogramma van 45 studiepunten. Het 
programma heeft vooral tot doel om de universitairen 
vertrouwd te maken met de basiskennis over toerisme 
(30 studiepunten). Er is ook nog een bijkomend competen-
tiepakket van 15 studiepunten dat zo gekozen wordt door
de student zodat het complementair is aan zijn of haar
vooropleiding.   

Kom je uit een andere universitaire afstudeerrichting, 
dan heb je ook de kans om deze studie aan te vatten maar
dan wel op basis van het individuele profiel en na een
intakegesprek. Ook dit voorbereidingsprogramma bestaat
uit een septemberprogramma en een semesterprogramma
en wordt georganiseerd aan de Coloma campus van de
KHMechelen in samenwerking met de Erasmushogeschool
Brussel, de Plantijnhogeschool en de Hogeschool Limburg. 
Je moet dan wel een langer schakelprogramma volgen 
ter waarde van 90 studiepunten. De cursussen zijn geblokt
zodat zij de vorm van short courses aannemen. 
Hierdoor kunnen studenten gemakkelijk pendelen en is 
het contact met de docent die een ganse dag uittrekt voor
zijn studenten, intenser.
Het eigenlijke masterprogramma gaat door aan de
K.U.Leuven.  Het eerste semester, wat overeenkomt met
het tweede semester van het eerste academiejaar, staat in
het teken van colleges die enerzijds behoren tot het pakket

‘Management en toerisme’ (15 studiepunten) en sterk 
economisch en juridisch onderbouwd zijn.  Anderzijds is 
er het pakket ‘Maatschappij, plaats en toerisme’, eveneens
ter waarde van 15 studiepunten, dat er vanuit gaat dat
toerisme meer is dan een economische sector maar dat 
ruimtelijke aspecten (“geotoerisme”) en maatschappelijke
aspecten, meer bepaald gedrag en cultuur, een belangrijke
rol spelen bij het kunnen evalueren en beheersen van
bepaalde tendensen en het opstellen van beleidsstrate-
gieën. Grootschalige toepassingen worden even opge-
spaard tot het tweede semester, wat overeenkomt met 
het eerste semester van het daarop volgende academie-
jaar.  Dit semester staat in het teken van seminaries rond
geïntegreerde cases uit de toeristische praktijk (15 studie-
punten) waar het multidimensionaal karakter van een 
studiedomein als toerisme volop tot zijn recht zal komen. 

Voorinschrijvingen

De eerste studenten worden pas aan de eindstreep verwacht eind januari 2006, dit is na anderhalf jaar studie als men het
verplichte voorbereidende traject meerekent. De inschrijving van Joke De Dycker viel als eerste in de bus van 
de faculteit Wetenschappen: “Van vooropleiding ben ik graduate Beheer, Toerisme en Recreatie. Op dit moment zit ik in
mijn derde en laatste jaar en ben ik volop bezig met mijn stage. Bij ons op school, de Katholieke Hogeschool Mechelen,
gingen er al langer geruchten de ronde dat er een Masteropleiding Toerisme georganiseerd zou worden in Vlaanderen.
Ik ben echt blij dat die er zo snel is gekomen. Mijn verwachtingen? Eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Waarschijnlijk
veel werk en nieuwe inzichten in de toeristische wereld. Toerisme was het eerste dat in mij opkwam toen ze me vroegen
wat ik na het zesde middelbaar wilde studeren. En daar ben ik niet meer van afgeweken. Ik vond het toen wel spijtig dat
men dat niet kon studeren aan de universiteit. Maar nu dus wel en dan wil ik toch mijn kans wagen. Voor sommige vaca-
tures in de toeristische sector is vaak een universitair diploma vereist, en dat kan ik binnen twee jaar voorleggen. Waar ik
wil werken en wat ik precies met dit diploma wil doen? Tot hiertoe heb ik nog geen beeld voor ogen. We zien wel... eerst
er nog door geraken!”

Meer informatie over de nieuwe opleiding ‘Master in Toerisme’ kan teruggevonden worden op
www.wet.kuleuven.ac.be/masterintoerisme

Een brochure aanvragen kan bij studieadvies@kuleuven.be

Schakel- en voorbereidingsprogramma’s

De cases worden per definitie interdisciplinair aangepakt
en zullen daarom begeleid worden door didactische teams
die dit interdisciplinaire mee vorm zullen geven. Bovendien
zullen de groepen zoveel mogelijk worden samengesteld
uit studenten met verschillende vooropleidingen zodat 
ook deze vorm van multidisciplinaire samenwerking alleen

maar verrijkend kan zijn. Wie wat meer nadruk wil leggen
op sectorspecifieke marketingstudies en concurrentie-
analyse kan de optie ‘bedrijf’ kiezen ofwel kan men voor
‘overheidsorganisaties’ opteren. Deze keuze zal zich ook
reflecteren in de keuze van het onderwerp voor de
masterproef.

9 universiteiten en hogescholen slaan de handen in mekaar en

bieden samen één opleiding “Master in Toerisme”.
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HEVERLEE - Op vrijdag 23 april werd het vernieuwde
studentensecretariaat van de faculteit plechtig inge-
huldigd met een gezellige receptie. Hierbij waren vijf

opvallende genodigden. Naast de huidige
decaan, waren ook zijn vier voorgan-

gers present. Science@leuven zag
zijn kans schoon en verzamelde de

vijf voor de deur van het Geel Huis
voor een rondje ‘herinneringen

ophalen’. 

Prof. André Verbeure (decaan 2000-2003): 

“Voor mij was mijn verblijf op het Geel Huis, de ambts-
woning van de decaan wetenschappen, vrij recent. Toen ik
het verliet, zeiden de collega’s: je hebt daar een interes-
sante periode mogen treffen. De BaMa-hervorming was
de algemene uitdaging. Onze activiteit in deze aangele-
genheid was intrafacultair, interfacultair, interuniversitair
en internationaal, een rijkgevulde agenda. Dankzij de
medewerking van zeer veel collega’s hebben we een gron-
dige vernieuwing en modernisering van het onderwijsaan-
bod kunnen realiseren. Het was er bijwijlen heerlijk druk.
Ook dankzij een uitstekend secretariaat, door mijn voor-
gangers op poten gezet, was het mogelijk bergen werk te
verzetten. Naast die onderwijshervorming is onze aan-
dacht gegaan naar de creatie van een vernieuwd positief
imago van de wetenschapper en de wetenschappen, als
verantwoordelijke dragers van onze verwetenschappelijkte
hedendaagse maatschappij. De wetenschappelijke acti-
viteit in onze faculteit is zeer intens. Zo hoort het ook
voor een faculteit Wetenschappen met haar verleden en 
haar zending van moeder van alle wetenschappen. 
Ook hier is het werk nooit af en dienen er dagelijks 
nieuwe impulsen gegeven te worden. Waarom zou een
facultaire permanente onderzoekscommissie met een visie
op de toekomst geen middel kunnen zijn om een harmo-
nische symbiose te realiseren van onderzoek met onder-
wijs? Mijn Geel-Huis-periode was intens en gevarieerd, 
de positieve sfeer zal mij steeds bijblijven.”

Prof. Luc Vanquickenborne (decaan 1994-2000): 

“Ik was één van de “inleveringsdecanen”; tijdens de zes
jaren van mijn decanaat werd de faculteit gedwongen te
krimpen met ongeveer vier procent. Dat klinkt misschien
niet spectaculair op het eerste zicht, maar het komt wel
overeen met het equivalent van ongeveer twintig

In beeld

“Heeft er iemand de decaan gezien?”[ ]

assistenten of tien professoren. Enerzijds moest er een
strijd gestreden worden “naar boven”, dat wil zeggen met
de academische overheid, om die te overtuigen de krimp
zoveel mogelijk te beperken. Men vroeg oorspronkelijk veel
meer dan vier procent. En anderzijds was er de strijd “naar
beneden”, dat wil zeggen met de departementen, om de
krimp zo rechtvaardig mogelijk te spreiden over de ver-
schillende departementen. Het probleem werd nog
bemoeilijkt door het feit dat er in de loop van de negen-
tiger jaren vrij grote verschuivingen hadden plaatsgevon-
den in de studentenpopulaties. Met name was er een rela-
tief sterke stijging in de richting biologie, en een relatief
sterke daling in de richtingen chemie en fysica.  Alles bij-
een heb ik in de loop van die moeilijke jaren toch veel
redelijkheid ondervonden bij de meeste professoren van
de faculteit, en een reële bereidheid om samen te zoeken
naar constructieve oplossingen. Ik heb zeer goede herin-
neringen aan de vergaderingen van het Bureau van de
faculteit, waar de problemen meestal besproken werden in
een sfeer van ontspanning en (bijna zelfs) onthechting.”

Prof. Alfons Dupré (decaan 1985-1994): 

“Omdat ik voorheen nooit lid van het Bureau was geweest,
kwam mijn verkiezing tot decaan in mei 1985 als een vol-
slagen verrassing. 

Ik had dus geen tijd gehad om er mij psychologisch op
voor te bereiden en dat verklaart waarschijnlijk waarom
één van mijn eerste ingrepen erin bestond het secretariaat
van de faculteit wat te moderniseren. Ik zette een elektro-
nische machine (met een geheugen van één regel!) in de
plaats van een ouderwetse schrijfmachine. Een paar men-
sen hebben zich toen waarschijnlijk met een bang hart
afgevraagd of die nieuwlichter nog andere snode plannen
koesterde. Het ongenoegen verdween echter langzamer-
hand en even geruisloos als het gekomen was. En het leed
was helemaal voorbij toen ik bij het volgende sinterklaas-
feest ‘s morgens een grote wortel op mijn bureau vond
met een briefje erbij om te vragen of de Sint nog zo’n 
toestel wilde brengen. Toen er voldoende tijd overheen
gegaan was om iedereen van het nut van die dingen te
overtuigen en er zelfs stilaan de tekortkomingen van te
zien, achtte ik het ogenblik gekomen om een PC in huis te
halen. Ik had alvast één overwinning op zak.  Wat daarna
kwam ging wat minder vlot. De ‘reallocatie’ was reeds 
tijdens de ambtstermijn van mijn voorganger van start
gegaan en de proporties die dit initiatief begon aan te
nemen, werden met de dag bedreigender. Toen ik werkelijk
geen uitweg meer zag, heb ik aan de rector voorgesteld
om dan maar de fysica af te schaffen in Leuven. Om rede-
nen van persoonlijke veiligheid moest ik dat natuurlijk ver-
zwijgen in mijn eigen departement - de andere departe-
menten konden er desnoods nog wel mee akkoord gaan -
en bovendien moest ik de rector proberen te overtuigen
van de ernst van mijn suïcidaal voorstel. Vooral dat laatste
bleek een onmogelijke opgave. Ik kon dus alleen maar met
nog meer ijver alternatieve reallocatieplannen blijven pro-
duceren en dat kostte nogal wat tijd wegens de bereke-
ningen die ik voor persoonlijk gebruik aan de publicatie
van mijn voorstellen liet voorafgaan.  
Niettegenstaande alle beslommeringen van het ambt vond
ik het toch wel aangenaam vertoeven in het Geel Huis,
temidden van het groen van het Kasteelpark. Toen ik er op
zekere dag een ambtenaar op bezoek kreeg die duidelijk de
opdracht had mij aan de tand te komen voelen omtrent
mijn bereidheid om het decanaat wetenschappen elders
onder te brengen, heb ik daar onmiddellijk en met onge-
wone kordaatheid op geantwoord: ‘over mijn lijk’. De amb-
tenaar die zeer tevreden was met het korte gesprek en het
duidelijke antwoord, stapte onmiddellijk op, waarschijnlijk
om eventuele verdere nuanceringen te voorkomen. Ik heb
er later niets meer over gehoord. In 1994, negen jaar
nadat ik het Geel Huis was binnengekomen, heb ik het
weer verlaten, maar niet zonder enig heimwee omdat ik
het groen van het Kasteelpark weer moest inruilen voor
het beton van Arenberg III.

Prof. Stephan De Jaegere (decaan 1982-1985):

In april 1982 overleed de toenmalige decaan van de facul-
teit, prof. Paul Mariens. Prof. Alfred Warrinnier heeft toen
tijdelijk de taak van vice-decaan op zich genomen. Hij
organiseerde zo snel mogelijk nieuwe decaansverkiezingen,
en ik werd verkozen tot kersverse decaan. Rector Piet De
Somer stond erop dat ik meteen mijn functie zou opne-
men. De leden van de  jaarlijkse benoemingsacademieraad
probeerden me als nieuweling meteen gerust te stellen:
“Af en toe zal je wel moeilijkheden hebben om alles te vol-
gen, maar dat komt wel voor elkaar”, verzekerden ze me.
Na enkele maanden academieraadactiviteiten werd het
duidelijk dat het zeker niet alleen ik was die niet kon vol-
gen. Zelfs de verslaggever, een naaste medewerker van
prof. P. De Somer, moest soms bij afsluiting van een agen-
dapunt, even op de schouder van zijn buurman tikken om
te verduidelijken wat er nu eigenlijk beslist was. Sinds vele
jaren en generaties heeft de faculteit Wetenschappen, ook
aan de (eerstejaars)studenten van andere faculteiten,
grondslagen van basisdisciplines in haar onderwijs meege-
geven.  Tot deze disciplines behoren biologie, chemie, fysi-
ca, wiskunde en de geowetenschappen. Het onderzoek in
onze faculteit, sluit hier ook vaak bij aan. Dit heeft onge-
twijfeld tot spanningen geleid onder de faculteiten. Een
aantal onder hen streefde immers naar de beschikking
over een eigen ‘huisfysicus’, een eigen ‘huischemicus’,...
1982 is het jaar waarin de campagne ten gunste van de
afslanking van de beschikbare middelen gelanceerd werd.
Vooral op het vlak van personeelsreductie was dit duidelijk
pijnlijker dan het reduceren van de werkingskosten van
onze departementen, daar deze gemakkelijker door extra-
universitaire middelen konden gecompenseerd worden. Dit
schijnt nu nog steeds zo te zijn en blijkbaar is de univer-
siteit op dat gebied een vrij slanke dame. Zolang ze maar
niet aan anorexia gaat lijden, is het goed…  Naast deze
afslankingsactie heb ik als decaan beslist heel wat meer
uiteenlopende en belangrijke problemen ervaren. Gelukkig
kon ik op deze momenten ten rade gaan bij de talrijke
contacten binnen de faculteit. Tijdens mijn decaansperiode
heb ik dan ook veel – ongevraagde - steun gekregen van
mijn collega’s en medewerkers.  Vanzelfsprekend legden ze
mij ook hun eigen noden voor, maar onbaatzuchtige en
waardevolle visies en adviezen waren toch ook geen uit-
zonderingen. De systematisch en exclusief protesterende
bezoekers kunnen op de vingers van één hand geteld wor-
den, al had deze hand misschien wel één of twee extra
vingers. Maar toch, bedankt faculteit Wetenschappen, u
bezorgde mij een uiterst boeiend decanaat.”
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Voor de faculteit Wetenschappen was het jaar 2003 het piekjaar van de emeritaten. Niet minder dan tien pro-
fessoren zijn op rust gegaan. Dit aantal werd in het verleden nog nooit bereikt, en het is erg onwaarschijnlijk
dat het in de toekomst nog ooit zal bereikt worden. Wegens de explosieve universitaire expansie op het einde
van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw naderen vrijwel alle
toen benoemden binnen een smal venster van slechts een paar jaar de kritische leeftijdsgrens.
Op vijf jaar tijd (en culminerend in 2003) verdwijnt bijna een kwart van het professorenkorps
van de faculteit. Voor de meeste andere faculteiten is de situatie analoog, maar door-
gaans iets minder acuut, en met een iets grotere spreiding in de tijd. De sterk gepiekte
emeritaatsgolf heeft veel gevolgen op allerlei gebied, maar in het bijzonder ook op de
manier, waarop de BaMa-herstructurering tot dusver heeft plaats gevonden. 

Kritisch
door prof. Luc Vanquickenborne

[ ]BaMa en de eenzame programmadirecteur 

Rond zijn zeventiende raakte hij geïntrigeerd door het
contra-intuïtieve wereldbeeld geschetst door de kwantum-
mechanica. Zijn maturiteitsproef handelde over super-
nova’s, zwarte gaten en quark-modellen. In 1973 koos 
hij dan ook louter uit interesse voor natuurkunde. 
“Ik leerde wetenschappen te appreciëren als de kunst om
een deel van de wereld om ons heen samen te vatten in
handelbare modellen en te bepalen welke data, en dus
welke experimenten, deze modellen kunnen valideren en
hoe het uitpluizen ervan leidt tot nieuwe vragen en ken-
nis. Samen met de dosis wiskunde die de basis vormt van
alle wetenschappelijke analyse leerde ik evenzeer het
belang van de juiste vraag en van het weten wat je niet
weet. Gaandeweg merkte ik dat het modelleren van de
meer dagdagelijkse werkelijkheid mij meer boeide dan 
het meer theoretische werk aan de structuur van het
uni(multi)versum. Het is kleinschaliger en overzichtelijker
en je kan vraag tot antwoord zien evolueren in korte tijd,”
zegt Eddy.

Tijdens zijn doctoraatsjaren als experimenteel fysicus aan
het Instituut voor Kern- en Stralingsfysica raakte Eddy 
alsmaar meer gecharmeerd door computers als model-
leringsinstrument bij uitstek en deed hij ervaring op in 
software-ontwikkeling. “In 1973 waren computers nog
vrijwel onvindbaar en was de rekenliniaal onze reken-
machine.

Toen ik in 1984 de K.U.Leuven verliet waren PC’s al inge-
burgerd.” Toen na zijn doctoraat Silvar-Lisco, een
Amerikaans-Belgisch spin-off bedrijf van de K.U.Leuven
ingenieurs elektrotechniek, hem vroeg als senior software
ingenieur te werken aan computergestuurde ontwikkeling
van geïntegreerde schakelingen, ging hij daar graag op in.
Maar na een jaar of vijf begon dit toch wat te veel op rou-
tineproductie te lijken en het onderzoekersbloed begon te
kriebelen. Rond die tijd meldden de media dat ene Jean-
Pierre Van Rossem met econometrische technieken de
aandelenbeurs lucratief kon modelleren. Zijn computer- en
onderzoekservaring toepassen op zo’n intrigerend domein
was onweerstaanbaar toen Van Rossem wat later een
informaticus en econometrist zocht. 

Eddy: “De bibliotheek van de faculteit economie en mijn
opleiding lieten me toe me snel in mijn nieuwe onder-
zoeksdomein in te werken. Eerst verwonderde het me dat
data-analyse in de econometrie dieper ontwikkeld en meer
benadrukt wordt dan in de natuurkunde, maar mijn
mathematische bagage loodste me daar vrij vlot doorheen.
In tweede instantie is dit natuurlijk vanzelfsprekend. Als de
beschikbare data een natuurkundige geen éénduidig ant-
woord geven, dan zoekt die experimenten die duidelijker
differentiëren, bijvoorbeeld door één parameter te varië-
ren. Econometristen kunnen moeilijk ceteris paribus even
de bevolking halveren. 

[ ]“Natuurkunde als sleutel tot de wereld”

Hoe gaat het nu met…

EDDY VERBIEST
Promoveerde in 1983 als doctor 
in de natuurkunde

Vrijwel alle professoren, waaronder ikzelf, die de emeri-
taatsleeftijd bereikten, hebben zichzelf expliciet op 
non-actief gezet bij de ontwikkeling van de BaMa-pro-
gramma’s. Zij meenden dat het ongepast en inopportuun
zou zijn, als zij te zwaar zouden wegen op beslissingen
over een toekomst, waarvan zij geen deel meer zouden
uitmaken. Tegelijk is er het onmiskenbare feit dat de
jongere professoren, die wél blijven, overstelpt worden
door steeds toenemende opdrachten en verwachtingen. 
Het gevolg is dat de jongere professoren doorgaans weinig
geneigd waren om spontaan veel tijd te besteden aan de
BaMa-hervorming, die hen als gevolg van de exodus van
de oudere professoren in de schoot werd gelegd. En het
gevolg daarvan is dat, voor elk van de betrokken studie-
richtingen,  het gewicht van de belangrijkste programma-
hervorming van de laatste decennia in hoofdzaak op de
schouders terechtgekomen is van één man, de program-
madirecteur. Niet omdat hij er om gevraagd heeft (hij is
nota bene door de decaan in zijn functie aangesteld), maar
omdat hij één van de weinigen was, misschien zelfs de
enige, die de problemen niet voor zich uit kon schuiven.
Misschien is mijn beschrijving een te grote vertekening
van de realiteit, of misschien is mijn visie niet voor alle
departementen even geldig. Ik besef natuurlijk dat ook alle
leden van de permanente onderwijscommissie uitvoerig bij
alle plannen en ontwikkelingen betrokken geweest zijn.
Toch kan ik mij niet ontdoen van de indruk dat de voor-
zitter van die commissie, de programmadirecteur (die zijn
commissie door alle onvermijdelijke deadlines moest lood-
sen), ook noodgedwongen diegene was die het leeuwen-
aandeel van de cruciale voorstellen en beslissingen heeft
moeten nemen. 

Hij was wellicht ook de enige, of
één van de weinigen, die langs
zijn lidmaatschap in de facultaire
POC of langs zijn contacten met zijn collega’s in de andere
Vlaamse universiteiten voldoende op de hoogte was van
de vereiste randvoorwaarden om te beseffen welke 
alternatieven zinvol of haalbaar waren, en welke niet.
Is deze “ster”-rol van de programmadirecteur in de 
BaMa-genese een goede zaak geweest? Niet voor de 
programmadirecteurs zelf, denk ik. Zij hebben een onge-
hoord groot deel van hun tijd en energie moeten investe-
ren in deze reuzentaak, wat vrijwel zeker negatieve 
repercussies moet hebben voor hun onderzoeksprestaties.
Wanneer in een later stadium buitenlandse referees
“objectief” en uiteraard blind voor de BaMa-prestaties 
een evaluatie moeten formuleren, kan dit, gezien het erg
competitief milieu waarin wij leven, moeilijk anders dan in
het nadeel spelen van de programmadirecteurs. Analoge
beschouwingen gelden uiteraard in meerdere of in minde-
re mate ook voor andere beleidsfuncties, maar dat maakt
het probleem niet minder acuut.

Tot besluit: er is kennelijk een veelbelovende start gemaakt
met de BaMa-hervormingen, die (bijna) het bloed en de
tranen zou kunnen doen vergeten. Maar het is duidelijk
dat de huidige ontwerpen moeten gezien worden als een
aanzet, en dat de ervaring nog veel bijsturingen zal 
suggereren.

Eddy is nog de laatste modelberekeningen uit de computer aan het persen om over een paar weken tijdens 
de jaarlijkse conferentie voor de fondsbeheerders van ING Investment Management zijn collega’s op weg te
zetten naar meer performante aandelenselecties.  “Aandelenprijzen kan je zien als het brandpunt van de
wereld. Veranderende economische bedrijvigheid, politieke en sociale verwikkelingen, optimisme en angst,
wetenschappelijke doorbraken, modetrends, consumptiedrang, verschuivende machtsverhoudingen; je kan het
niet bedenken of het wordt gefocust in de beurskoersen waar de hoopvolle kopers de verkopers in evenwicht
houden.  Deze collectieve oefening in toekomstvisie bepaalt zo in onze markteconomie welke landen, sectoren,
bedrijven het schaarse kapitaal toegestopt krijgen om verder te ontwikkelen en welke ten dode zijn
opgeschreven.” -8- -9-



En als je moeilijk data kan bijproduceren, dan moet je er
noodgedwongen wel het laatste uitpersen. Ik ging op
zoek naar een performante aandelenselectie door multi-
indicatormodellen gebaseerd op de portefeuille-theorie
van Sharpe en Markowitz. De eerste hoopgevende 
resultaten kon ik nog neerschrijven, maar ik heb het
systeem nooit in werkelijkheid toegepast gezien omdat
Van Rossem zowat een jaar na mijn komst zijn bedrijf
opdoekte.”

Eddy besloot in de financiële sector te blijven omdat 
hij daar nog veel braakliggend en interessant terrein
onderkende. Bank Brussel Lambert (thans ING) werd
zijn volgende werkgever. Aanvankelijk hield hij zich daar
vooral bezig met operationeel onderzoek toegespitst op
kwaliteitsmeting en optimalisatie van bestaande beleg-
gingsprocessen. Dit ging gepaard met het opbouwen
van de hiervoor benodigde databanken en rekensyste-
men. Naargelang dit vorderde kon hij zich ook meer
inhoudelijk richten op de ontwikkeling van nieuwe
beleggingsprocessen. “Steeds vanuit een kwantitatieve
modellering met robuuste backtesting als validering.
Inductief opgebouwde modellen bleken meestal beter
dan deductieve omdat er in de beurswereld nogal wat
ideeën en theorieën opgang maken waarvan de aan-
hang op en neer gaat met de koersen. Het is daarom
meer aangewezen de data zelf als leidraad te nemen
eerder dan de gangbare theorie. Steeds meer heb ik 
zelf mijn opdracht kunnen invullen omdat men mijn
inschatting van mogelijkheden en effectiviteit
vertrouwt. Men weet dat ik vertaal wat de data sub-
stantiëren, ook als dit niets is, en niet wat men liefst
hoort.  Ik heb steeds veel appreciatie en respect onder-
vonden voor mijn natuurkundeopleiding. Steeds nog
verbaast het me hoe open deze sector staat voor
wetenschappelijk onderbouwd advies en hoe mythisch

het intellectueel gezag van de “kernfysicus” nog is. 
Een groot deel van dit opgebouwde vertrouwen is zeker
te danken aan mijn computerervaring die toelaat zelf de
nodige implementaties te doen en onderzoekspistes snel
te doorlopen om tot conclusies te komen zonder de
gebruikelijke tijdrovende passage langs IT afdelingen.
Door deze vrijheid werk ik met veel plezier en nog even
gedreven als toen ik onderzoek ontdekte aan de
K.U.Leuven. Daar leerde ik een kennisgebied te bestu-
deren, en de doctoraatsjaren leerden me de juiste 
vragen te stellen, de juiste data te verzamelen en de
computer te gebruiken om deze tot nieuwe inzichten 
te vertalen. Dat heb ik tot nu toe kunnen blijven doen
en daar ben ik blij om. Op vrouw en kinderen na, was 
de beslissing om natuurkunde te studeren het beste 
dat me overkwam...”

Allemaal mensen

Kristof Kimpe, laureaat van de Glaverbel
Chem’s Award 2003

Kristof Kimpe werd op 8 april 2004 in Jumet de 
winnaar van de tweede editie van de Glaverbel
Chem’Award die het beste doctoraal proefschrift in
chemische wetenschappen bekroont (met uitzonde-
ring van de biochemie) in België. 

Wat houdt deze prijs nu eigenlijk in? “Ten eerste krijg
ik de mogelijkheid om een betaalde stage te lopen bij
het Glaverbel R&D centrum te Jumet, een bedrijf met
170 hoog gekwalificeerde werknemers. Dit laat mij toe
om te werken in een moeilijke economische tijd, boven-
dien is het werk zeer gevarieerd en uitdagend. En als
klap op de vuurpijl neemt mijn kennis van het Frans 
een hoge vlucht. Hetgeen mijn toekomstige kansen 
op de arbeidsmarkt enkel maar ten goede kan komen.
Daarnaast sleep ik tevens de prijs van 3.000 euro in de
wacht. Geen kleinigheid,” zegt Kristof.

Het proefschrift  van Kristof “MRI contrast agents based
on supramolecular assemblies of DTPA-derivatives”
ofwel “MRI contraststoffen gebaseerd op supramolecu-
laire assemblage van DTPA-derivaten”,  handelt over het
uitwerken van nieuwe complexe moleculen, op basis
van anorganische en organische chemie, die het
contrast van de levende weefsels versterken bij MRI-
onderzoek. Deze fundamentele studie zou op termijn de
diagnose van bepaalde tumors moeten verbeteren.  

Bij de preventie van ziekten, het stellen van diagnosen
en het volgen van ziekteprocessen is het vaak nuttig
bepaalde organen, weefsels of beenderen te “bekijken”,
zonder operatieve ingreep. Voor de hedendaagse arts is
dit mogelijk dankzij de medische beeldtechnologie die
sinds het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld is.
Eén van de meest geavanceerde beeldvormingstechnie-
ken is de magnetische resonantie beeldvorming (MRI of
magnetic resonance imaging). Bij deze techniek worden
de magnetische eigenschappen van weefsels of organen
in kaart gebracht door de patiënt in een grote cilinder-
vormige magneet te plaatsen. De techniek laat toe om
indrukwekkende en gemakkelijk te begrijpen beelden
van het menselijke lichaam te verkrijgen. De kwaliteit
van deze beelden kan nog verder verbeterd worden door

gebruik te maken van contraststoffen die aan de patiënt
worden toegediend. Deze contraststoffen kunnen als
kleine magneetjes aanzien worden die oplossen in water
en zich in het menselijk lichaam verdelen over verschil-
lende weefsels en organen zoals de lever of de herse-
nen. Deze magneetjes zorgen ervoor dat de weefsels,
waarin de magneetjes zich bevinden, anders gaan rea-
geren in aanwezigheid van een grote magneet zodat ze
beter contrasteren op het verkregen beeld. In dit werk
worden de uitdagingen om efficiëntere contraststoffen
voor magnetische resonantie beeldvorming (MRI) te
vinden en om meer inzicht in hun gedrag te krijgen,
aangegaan. Deze stoffen zijn in staat om het beeldcon-
trast tussen normaal en ziek weefsel te verhogen c.q. de
orgaan status of de bloedsomloop te controleren.
Hiervoor werden een aantal nieuwe contraststoffen
ontworpen op basis van een reeds bestaande contrast-
stof. De aandacht ging hierbij voornamelijk naar het
ontwerp van stoffen die spontaan een zogenaamde
supramoleculaire structuur vormen. Deze supramolecu-
laire structuur is het resultaat van het samenvoegen
(assembleren) van verschillende individuele moleculen
tot één groot geheel met nieuwe eigenschappen. Deze
stoffen werden vervolgens getest op hun efficiëntie en
hun potentieel als weefselspecifieke contraststof. 

De plechtige prijsuitreiking van de Award vond plaats 
in het R&D Center van de Groep, in aanwezigheid van
de heren Arthur Ulens en André Hecq, respectievelijk 
gedelegeerd bestuurder en directeur R&D van Glaverbel, 
alsook van prominenten uit academische en politieke
kringen.

Meer informatie omtrent het proefschrift van Kristof
Kimpe is terug te vinden op zijn persoonlijke website:
www.student.kuleuven.ac.be/~m9500300/

Op vrouw en kinderen na, was de beslissing om 
natuurkunde te studeren het beste dat me overkwam..”
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Een systematische studie van de Spermacoceae 

Wat bloeit daar? Wie heeft die vraag nooit gesteld wan-
neer hij kuierend in tuin of bos getroffen wordt door de
schoonheid van een bloem? Het is één van de vragen die
mij als plantensystematicus de afgelopen vijf doctoraats-
jaren bezighield. De vraag ‘wat bloeit daar?’ impliceert
natuurlijk een naam als antwoord. Het afbakenen, be-
schrijven en benoemen van soorten behoort dan ook 
tot één van de kerntaken van de systematiek en vormt 
het onderwerp van monografisch onderzoek.
Niettegenstaande ruim 250 jaar ‘moderne’ systematiek is
immers naar schatting 20% procent van de bloemplanten
onbeschreven. De hiaten in onze kennis van de planten-
diversiteit situeren zich vooral in de tropische gebieden,
waardoor populatiedruk en industriële ontwikkeling
natuurlijke ecosystemen razendsnel worden verwoest. 
Het verder inventariseren van het plantenrijk en het op het
terrein vaststellen van de actuele verspreiding is dan ook
primordiaal voor het opstellen van conservatieprioriteiten
en het afbakenen van natuurparken. 

Systematiek in de 21ste eeuw is echter meer dan namen
geven en namen noemen.  De doelstelling van de syste-
matiek is niet enkel de diversiteit te inventariseren, maar 
ook het ontstaan en de evolutie ervan in kaart te brengen
en te begrijpen.  Sinds de evolutietheorie van Darwin is er
immers een groeiende consensus dat er via afstammings-
lijnen een organisch temporeel continuüm is tussen alle
uitgestorven en nog levende organismen dat ons uiteinde-
lijk terugvoert tot één enkele ‘oersoort’. 

Het opsporen van deze afstammingslijnen en het opstellen
van een natuurlijke classificatie is de ultieme betrachting
van de systematiek.

Tot midden vorige eeuw kon de systematicus enkel beroep
doen op morfologische en anatomische kenmerken om de
evolutie te achterhalen. De structuur en positie van de
verschillende bloemdelen werd bijvoorbeeld gebruikt om
geslachten en families af te bakenen. Sinds de laatste twee
decennia beschikken we echter over een veel krachtiger
middel om de evolutie op te sporen. Niet de afdruk van
het genetisch materiaal, maar het genetisch materiaal zelf
kan nu geanalyseerd worden. Door vergelijking van DNA
sequenties tussen verschillende organismen kan de graad
van verwantschap vrij accuraat worden vastgelegd en
kunnen afstammingslijnen worden bepaald. Deze fyloge-
netische hypothesen vormen dan de basis om andere 
evolutionaire vraagstukken op te lossen. De studie van
fylogenieën laat immers toe om de manier van soort-
vorming te reconstrueren, inzicht te krijgen in de richting
van adaptieve radiaties en verbreding van taxa en onder
bepaalde assumpties kan men zelfs de onderliggende 
processen van die soortvormingen bepalen. 

Allemaal mensen

Vijfde doctoraatsprijs PDL voor Steven Dessein
“Evolutie op het spoor”

Bovendien kunnen - bij het aannemen van de moleculaire
klok hypothese - de moleculaire bomen vrij accuraat geda-
teerd worden, zodat evolutionaire gebeurtenissen verbon-
den kunnen worden met geologische en klimatologische
processen. De doorbraak van moleculaire technieken in de
systematiek zorgde aanvankelijk voor een sterke terugval
van het morfologische, anatomische, en monografische
onderzoek. Meer en meer wordt echter duidelijk dat de
moleculaire technieken nieuwe wegen openen om inzicht
te krijgen in het ontstaan en ontwikkelen van morfologi-
sche en anatomische kenmerken (evo-devo onderzoek).
Mijn doctoraatswerk is een vrucht geworden van dit
nieuw onderzoeksparadigma. Omdat het bestuderen van
de evolutie van alle bloemplanten buiten het bereik ligt
van een 4-jarig doctoraat, heb ik de evolutie en de diver-
siteit van het tribus Spermacoceae onder de loep geno-
men. Dit tribus van meer dan 1000 soorten behoort tot 
de walstrofamilie (Rubiaceae), in onze streken vermoedelijk
best gekend als het lastige akkeronkruid kleefkruid (Galium
aparine) en het sierlijke lievevrouwebedstro (Galium 
odoratum). De familie Rubiaceae bevat relatief weinig 
nutsplanten, maar met koffie (Coffea arabica en Coffea
liberica) heeft het wel één van de belangrijkste 
economische gewassen in haar rangen. Net zoals de
inheemse vertegenwoordigers van de Rubiaceae zijn de
Spermacoceae – in tegenstelling tot de meeste andere 

vertegenwoordigers van deze familie – voornamelijk
kruidachtig. Ze groeien in de tropen en 
subtropen van zowel de nieuwe als oude wereld, waar ze
belangrijke elementen zijn van gras- en boomsavannes. 
De doorgevoerde studies binnen de Spermacoceae leidden
onder meer tot de beschrijving van 44 nieuwe soorten,
terwijl verschillende geslachten opnieuw werden afgeba-
kend. De integratie van monografische en moleculaire 
studies liet eveneens toe een evolutionair scenario voor 
de Spermacoceae sensu stricto (deelgroep van de
Spermacoceae) op te stellen. Op basis van fossielen en 
de bekomen fylogenetische bomen kan het ontstaan van
de Spermacoceae sensu stricto gesitueerd worden in 
Zuid-Amerika, ca. 25 miljoen jaar geleden. Het complex
onderging daar een snelle radiatie, gedirigeerd door de
algemene opwarming en verdroging van de continenten.
De migratie naar Centraal- en Noord-Amerika is gedeel-
telijk het resultaat van lange afstandsverspreiding, maar
gezien directe migratie tussen beide Amerika’s sedert 
5,7 miljoen jaar mogelijk is, valt het niet uit te sluiten 
dat sommige soorten Noord-Amerika hebben bereikt via
rechtstreekse migratie. Spermacoce is het enige genus 
van de Spermacoceae met een pantropische verspreiding.
Het is eveneens in Zuid-Amerika ontstaan vanwaar het
zich verder verspreid heeft naar Afrika en Australië. 
Zowel in Afrika als in Australië is er een nieuwe radiatie
opgetreden met de ontwikkeling van nieuwe bloemmor-
fologische structuren en sterk gespecialiseerde zaadaan-
hangsels die wijzen op verspreiding door mieren.
Mijn onderzoek bracht eveneens aan het licht dat de
vruchten en de stuifmeelkorrels van de studiegroep bij-
zonder variabel zijn en dat gelijkaardige structuren vaak
meerdere keren in de evolutie zijn ontstaan. Ze hebben
vermoedelijk een belangrijk rol gespeeld in het ontstaan
van soorten, maar meer verfijnde fylogenieën zijn nodig
om deze hypothese te testen. Ook de vraag naar de functi-
onele betekenis van de extreme variatie aan stuifmeel-
korrels en de eventuele relatie met bestuivers vergt verder
onderzoek.

In 1989 startte de alumnivereniging PDL met de uitreiking van jaarlijkse wetenschappelijke prijzen voor de
beste licentieverhandeling van het aflopende academiejaar. In 1991 werd voor het eerst een doctoraatsprijs
uitgereikt, ter waarde van 1.850 euro, voor het beste doctoraat verdedigd in de voorbije drie jaar. Op basis van
rapporten van externe experts werd op 15 november 2003 de doctoraatsprijs voor de periode 1-7-2000 tot
30-6-2003 uitgereikt door onze decaan aan dr. Steven Dessein, postdoctoraal onderzoeker bij het F.W.O.-
Vlaanderen en werkzaam aan het Laboratorium voor Systematiek. Hoewel de laureaat momenteel gedurende 
6 maanden in zuidelijk Afrika vertoeft op zoek naar nieuw en bijkomend studiemateriaal, was hij bereid om
een korte tekst over zijn bekroonde werk op papier te zetten.

[Spermacoceae sphaerostigma]

[Spermacoceae nematoantha]
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Campuspraat

Heverlee, 3 maart 2004

Allemaal mensen

Flanders Proteomics 2004 voor 
Evy Vierstraete

Evy Vierstraete, momenteel doctoranda in het laboratorium voor Ontwikkelingsfysiologie, Genomics en
Proteomics, ontving met haar doctoraatsproefschrift: “Proteomische analyse van de immuunrespons bij
Drosophila melanogaster” de ‘Proteomics Award 2004’ voor haar opmerkelijke bijdrage in de proteoom-
analyse. Deze prijs werd op 30 maart 2004 uitgereikt door De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging 
sectie Proteomics. Evy: “Aan deze onderscheiding is een prijs ter waarde van 1.250 euro verbonden. Deze 
wordt uitgereikt aan een predoctorale of postdoctorale onderzoeker geaffilieerd aan een publiek of privatief
onderzoekslaboratorium gevestigd in de Benelux. Onderzoekers die recent een bevinding hebben gedaan door
toepassing van proteoomtechnologie, of een vernieuwende toepassing of methodologie hebben ontwikkeld
die ten dienste van proteoomanalyse kan worden gesteld, worden aangemoedigd om hun kandidatuur te
stellen. Dat deed ik, met het gekende resultaat.” 

Wat houdt haar proefschrift nu precies in?

Evy vat het als volgt samen: “Door de toenemende
resistentie tegen bestaande antibiotica, is men in de
geneeskunde en de farmaceutische industrie reeds
geruime tijd op zoek naar lead-componenten voor de
ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële substanties. Het
succes van insecten doorheen de evolutie is de beste illus-
tratie van de efficiëntie van hun verdedigingsstrategieën.
Insecten overleven zonder moeite in biotopen die barsten
van potentiële belagers, zoals rottend vlees of uitwerp-
selen. Zij beschikken immers over een uiterst efficiënt
afweersysteem tegen aanvallers. Sinds kort is ook bekend
dat er opvallende gelijkenissen zijn tussen de immuun-
cascades bij de fruitvlieg Drosophila melanogaster en de
mens. Daarom wordt er nu met verhoogde intensiteit
gespeurd naar componenten die deel uitmaken van het
afweersysteem van Drosophila. Mijn studie omvat een
nieuwe benaderingswijze om de immuunrespons van
Drosophila te bestuderen. Wij hebben onderzocht hoe de
samenstelling van de hemolymfe (bloed van insecten) op
proteïneniveau wijzigt als antwoord op een infectie.
Daarvoor werden Drosophila larven aangeprikt met ver-
schillende soorten micro-organismen. Er werden reeds een
30-tal eiwitten geïdentificeerd die heel kort na infectie in
de hemolymfe verschijnen. We hebben ook vastgesteld dat 
het proteïnepatroon in de hemolymfe afhankelijk is van
het soort micro-organisme dat de gastheer binnendringt.
Sommige van de geïdentificeerde proteïnen die we
‘Drosophila instantly released immune proteins’ (DIRIPs)
genoemd hebben, zijn universeel voorkomende eiwitten 
en hebben orthologen bij de rondworm C. elegans, de
muis en de mens. De verdere functionele karakterisatie

van deze nieuwe spelers betrokken bij de immuunrespons
van Drosophila, zal bijdragen tot een beter inzicht in de 
evolutie van de aangeboren immuniteit. Verder kan dit
onderzoek ook een basis vormen voor toekomstige studies
van het immuunsysteem van bijvoorbeeld muggen zoals
Anopheles en Aedes, welke vectoren zijn voor dodelijke
ziekten bij de mens.”

Vierstraete et al. (2003) Biochem. Biophys. Res. Commun.
304, 831-838; Vierstraete et al. (2004) Proc. Natl. Acad.
Sci. 101, 470-475; Vierstraete et al. (2004) Biochem.
Biophy.s Res. Commun. 317, 1052-1060

Evy Vierstraete presenteerde haar wetenschappelijk werk
op het KVCV-P symposium ‘Flanders Proteomics 2004’ 
dat doorging op vrijdag 11 juni 2004 te Antwerpen.

Tijdens de algemene lerarendag, georganiseerd door de
K.U.Leuven, in november 2003, bleek dat er nogal wat
onduidelijkheid bestond onder de leraars wetenschappen
over het nieuwe onderwijsproject van onze faculteit. Dit
bericht viel niet in dovemansoren. Om tegemoet te komen
aan deze vraag, organiseerde de faculteit op woensdag-
namiddag 3 maart een eerste lerarendag met volgende
thema’s: Hoe zien de vernieuwde bachelorprogramma’s er
nu precies uit?  Verandert er eigenlijk veel? Hoe verloopt
de overgang van secundair onderwijs naar universiteit? En
vooral, hoe bereid ik mijn leerlingen hierop het best voor?
Het waren maar enkele vragen waarop de faculteit een
antwoord trachtte te geven. Een geslaagd initiatief, 
zo bleek. Een honderdtal leraars schreef zich in voor de
infosessie passend bij hun vakgebied. Daarna konden 
ideeën uitgewisseld worden op een gezellige en vooral 
erg smakelijke walking dinner. Enkele reacties van de 
aanwezigen.

Dominique Willems van het Don Bosco Instituut (ASO) in
Haacht: “ Ikzelf volgde de sessie geologie-geografie.
Aangezien de opleiding er vanaf volgend academiejaar
totaal anders zal uitzien, was het wenselijk correcte infor-
matie te kunnen vergaren. Zo kunnen wij op onze beurt 
de leerlingen op een juiste manier informeren wat hun
studiekeuze aan de K.U.Leuven betreft. Ik vind dit initiatief
zeker voor herhaling vatbaar. Graag zou ik dan ook eens
een kijkje willen nemen in jullie labo’s om te zien met
welke apparatuur de wetenschappers tegenwoordig hun
onderzoeken uitvoeren. De CD-rom die we kregen bij het 

infopakket was tevens een prima hulpmiddel. Het bevatte
voor mij echter een pakket dat ik reeds behandeld heb,
maar volgend schooljaar wordt het zeker gebruikt in de
les.”

Nele Rotty van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van 
St-Niklaas: “Die bewuste woensdagnamiddag vond ik 
persoonlijk erg geslaagd. Het is zeker aan te raden een
dergelijke informatienamiddag de volgende jaren terug 
te organiseren. De leerlingen waren ook erg blij van mij te
horen dat ze een smaak-makerspakket zouden krijgen over
wetenschappen studeren aan de universiteit van Leuven.  
De kaarten met de ludieke vragen prijken in de chemieklas,
ter hoogte van de leuke wetenschapsposters. Het lessen-
pakket was erg overzichtelijk, niet te lang en niet te kort,
helemaal OK.  Als er mij wat tijd rest, probeer ik het zeker
te implementeren in de lessen chemie.”

René Poriau van het Sint-Rita college van Kontich: 
“We werden echt wel goed verwend tijdens deze leraren-
dag! Organisatie en onthaal waren voortreffelijk: vlot en
vriendelijk. Het vakgedeelte (aardwetenschappen) was erg
interessant, vooral de bijdrage van de geologen. Het les-
materiaal heb ik nog niet gebruikt, onder meer omdat in
mijn klaslokaal het nodige materiaal ontbreekt (projector).

Volgend jaar zou daar verandering in komen. Ik
heb het lessenpakket aan mijn collega’s chemie
en fysica doorgegeven. Heb goed in mijn oren
geknoopt dat bijna alle afgestudeerden de
laatste jaren aangepast werk 

-14- -15-

[ ]Lerarendag faculteit Wetenschappen, groot succes!



Campuspraatvinden, wat ik mijn leerlingen al verteld heb om hen te 
stimuleren in het kiezen voor een opleiding in de weten-
schappen. Het walking dinner was een prachtig idee: 
lekker, gezellig en interessant wegens de talrijke informele
babbels met collega’s en met mijn vroegere profs. En een
leerkracht krijgt niet zo dikwijls een gratis diner! Het
geheel is zeker voor herhaling vatbaar, vooral voor de 
vele afwezigen.”

Cecile Van Damme van Sancta-Maria van Leuven: 
“De profieldag wetenschappen is mij erg meegevallen.
Alleen al het feit dat er communicatie is tussen univer-
siteit en secundaire scholen is verrijkend. Het is leuk om
bruikbaar materiaal te krijgen. Maar  vele leerkrachten
zouden zelf graag leren hoe ze met powerpoint, flash, ..
moeten werken. We moeten eens dringend op zoek naar
een goede bijscholing daarvoor! Ik vind het een zeer goed
initiatief en heb genoten van het lekkere eten.”

Carine Vallons van het Sint-Janscollege van Meldert: 
“De profieldag voor leerkrachten wetenschappen was een
echte meevaller. Ik denk dat heel veel leerkrachten nood
hebben aan een dergelijk initiatief en graag op de hoogte
blijven van de evolutie die plaatsvindt aan universiteit en
hogescholen. Het is inderdaad zo dat de laatstejaars heel
wat vragen hebben in verband  met hun verdere studies
en hiervoor aankloppen bij leerkrachten, titularissen,... het
is dus zeker noodzakelijk om zelf goed geïnformeerd te
zijn. Ik volgde de sessie chemie en vind het initiatief zeker
voor herhaling vatbaar. De kaarten en infofolders werden
aan-gebracht in het chemielokaal, de CD-rom werd
gebruikt op de opendeurdag. En de afsluiter was natuurlijk
ook niet te versmaden!”

Micheline Coppieters van het K.A. van Dendermonde: 
“Het is een boeiende namiddag geworden met veel infor-
matie over het nieuwe BaMa-systeem in de wetenschap-
pen (chemie). Hopelijk krijgen we ook nog informatie over

de onzekerheden die er nog heersen zoals vier of vijf jaar
en de lerarenopleiding. Zo kunnen we onze studenten up
to date informatie verschaffen. Ook het informele gedeelte
verliep op een zeer aangename manier: een ongedwongen
sfeer en veel contacten met collega’s van andere scholen
waarbij van gedachten kon gewisseld worden over
vorderingen en aanpak in de humaniora. Ook de inbreng
van de professoren en docenten tijdens deze gesprekken
was zeer interessant. Dit initiatief lijkt mij zeker de moeite
waard om herhaald te worden!”

Voor de geïnteresseerden: de faculteit Wetenschappen
voorziet een nieuwe lerarendag tijdens het komende 
academiejaar 2004-2005. De datum staat nog niet vast,
maar indien u op de hoogte wenst te blijven, geef ons een
seintje via onderstaand mailadres.

Er zijn ook nog steeds (gratis) wetenschapspakketten te 
verkrijgen via lerarendag@wet.kuleuven.ac.be.  
Een lerarenpakket bevat een CD-rom met lesmateriaal, een
leuke wetenschapsposter, acht infofiches per richting en
een brochure met beroepsuitwegen.

Overlijden Roger Craps

Op 22 maart 2004 overleed in Linden op 79-jarige leeftijd Roger Craps, oud-pedel van de faculteit. Zijn
opvolger en huidig pedel, Richard Stevens vertelt: “Roger was pedel van de faculteit Wetenschappen sinds
1964, het kan ook iets vroeger geweest zijn, de structuren zagen er toen namelijk heel anders uit dan tegen-
woordig. Nu is er bijvoorbeeld ook een administratief secretaris, maar vroeger bestond het secretariaat maar
uit drie personen, de pedel en twee bedienden. De pedel was een beetje de vertrouwensman van de studen-
ten, waar zij konden naartoe gaan als zij problemen hadden met de examens. Ik weet niet of dit overal zo
het geval was, maar Roger Craps heeft deze rol ten volle op zich genomen tot aan zijn pensioen in 1985.”  

[ ]Infodag faculteit Wetenschappen Heverlee, 
zaterdag 20 maart 2004

Men neme enkele enthousiaste sprekers, een hele groep
medewerkers én een interessant ogende wetenschaps-
markt. Men stopt deze in een uniek kader, laat ons zeggen,
een wetenschapsbibliotheek. Goed schudden. Klaar. We
kunnen het allemaal beamen: dit is het unieke concept
voor een geslaagde infodag. Op zaterdag 20 maart zakten
- ondanks het hondenweer - meer dan vijfhonderd 
achttienjarigen af naar de campusbibliotheek ‘Arenberg’
om er de infosessies van onze verschillende (vernieuwde)
richtingen bij te wonen, de wetenschapsmarkt te verken-
nen of een informele babbel te slaan met de aanwezige
proffen, assistenten en studenten. Ook de wetenschaps-
quiz deed het dit jaar weer erg goed. Veel jongeren 
waagden hun kans in de hoop één van de cadeaubonnen
in de wacht te slepen. Dorst gekregen? 

Een traditionele bib beschikt tot op heden jammer genoeg
nog niet over een café, maar daar hadden de studenten al
snel een mouw aan gepast: ze richtten gewoon een eigen
studentencafé op in de bibliotheek. Buiten koud en drui-
lerig, maar toch … het vat was leeg op het einde van de
dag. Vanzelfsprekend werden ook de talrijk opgekomen
ouders niet vergeten. Zij konden in de inkomhal van de 
bib terecht voor een speciaal ouderprogramma of werden
getrakteerd op een interessante rondleiding doorheen de
gangen en lokalen van de wetenschapsbibliotheek.
Opmerkelijke gast dit jaar was weervrouw Jill Peeters, oud-
studente van onze faculteit. Zij probeerde de aanwezige
jongeren ervan te overtuigen om voor een wetenschap-
pelijke richting te kiezen. Hoeveel overtuigingskracht ze
had? We weten het u te vertellen in september… 
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Fedichem, de Federatie van de Chemische industrie
van België, heeft zopas gezorgd voor een primeur in
cyberspace: zij heeft een webstek gelanceerd die een
reeks typische jobs in de chemiesector voorstelt.
Daarmee komt de chemiefederatie tegemoet aan de
concrete behoefte van studerende jongeren én van
talrijke aanwervende chemiebedrijven. 

Nogal wat jongeren vragen zich af of zij eventueel in de
chemiesector aan de bak kunnen komen. Want zij weten
dat het werken daar best leuk, creatief en high-tech is.
Om tegemoet te komen op vragen zoals ‘Wat moet ik nu
precies studeren voor een job in de chemie?’ of ‘Ik heb een
diploma maar weet niet of ik hiermee in de chemiesector
terecht kan’, creëerde Fedichem met de steun van het
Fonds voor de Beroepsvorming van de Bedienden in de
Scheikundige Nijverheid de website “Jobs in de chemie”.
Deze website stelt tientallen beroepen in de chemische
sector voor en wil werkzoekenden helpen in hun oriëntatie
naar een job in de scheikundige industrie en een aanzet
geven tot een doordachte studiekeuze. Uniek is ook het
groot aantal links naar onderwijsinstellingen die opleidin-
gen aanbieden die in de chemie goed liggen. Of de nieuwe
jobsite ondertussen een ‘bestseller’ is geworden onder de
surfers? Daniel Verbist, directeur Image, Communication 
& Advocacy van Fedichem: “Het is misschien een beetje

vroeg om te zeggen dat het een succes geworden is. 
Onze ervaring rond communicatie met de wereld van 
het onderwijs toont duidelijk aan dat onze berichten, 
zoals het oprichten van deze nieuwe site, langzamerhand
"doorsijpelen" naar onze doelgroepen. 
We stellen vast dat de sites die wij beheren, zoals
www.fedichem.be of www.periodictableonline.org steeds
meer worden bezocht, van maand tot maand, behalve de
vakantiemaanden, op een basis van 2 à 3 jaar metingen,
wat meer dan 800.000 bezoekers per jaar betekent.
Daarnaast mogen we ook vaststellen dat de bezoekers er
lang op blijven surfen, circa een kwartier per bezoek. 
Er is dus geen verzadiging. De ontwikkeling van de site is
een antwoord op vragen van leraars en onderwijsmensen
en ook op vragen van jongeren.”
De site is terug te vinden op www.jobschemie.be. Bezoek
ook: www.fedichem.be en www.periodictableonline.org

LEUVEN- De wetenschapsstudenten van de Katholieke
Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de
Universiteit Gent vragen dat de studieduur van de weten-
schapsrichtingen biochemie & biotechnologie, biologie,
chemie, geografie, geologie, informatica, fysica, wiskunde
op vijf jaar gebracht wordt. Nu is dat vier jaar, in tegen-
stelling tot de ingenieursopleidingen, die vijf jaar duren.
Momenteel zijn de wetenschapsopleidingen onderverdeeld
in twee kandidaatsjaren en twee licentiaatsjaren. In het
kader van de hervorming tot een bachelor-masteroplei-
ding die volgend academiejaar in Vlaanderen van start
gaat, wordt de opleiding omgezet in drie jaar bachelor en
één jaar master. De Vlaamse regering laat een vijfde jaar
enkel toe als dat beperkt blijft tot onderzoeksactiviteiten

en dus voorbereidt op een doctoraat. Volgens de studen-
ten is een studieduurverlenging tot vijf jaar noodzakelijk
om zich op de nationale en internationale arbeidsmarkt te
handhaven. Het overgrote deel van de Europese landen en
ook de Franse Gemeenschap voeren immers een vijfjarige
wetenschapsopleiding in. De verlenging is ook nodig voor
de geplande inhoudelijke verbreding van de oplei-
ding zowel binnen als buiten het deelgebied
van wetenschappen en voor de invoering van 
projectonderwijs. Deel je de mening van
de studenten, teken dan de petitie op
http://oor.scientica.be/petitie

Wetenschapsstudenten willen vijfjarige opleiding[ ]
Campuspraat

[ ]Vind de job van je dromen in de chemie
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De vroege geschiedenis van de kansrekening stond inder-
daad helemaal in het teken van het spel. Gokken was 
een kunst, en je geluk kon je berekenen. Al snel ontdekten
verzekeraars dat je
dezelfde rekenregels
ook kon gebruiken om
de levensverwachting
van mensen te bereke-
nen. Daarmee kon je de
tarieven van lijfrenten
en verzekeringscontrac-
ten op een verantwoor-
de wijze vastleggen.
Maar niet iedereen
hechtte geloof aan deze
nieuwe wiskundige theorieën.

Kan je bijvoorbeeld met enige betrouwbaarheid de kans
berekenen dat je kind bezwijkt aan een riskante inenting,
en zo ja, welke keuze maak je dan? Kan je de waarschijn-
lijkheid of onwaarschijnlijkheid aantonen van het bijbelse
scheppingsverhaal of van een nieuwe, nog onbewezen
wetenschappelijke theorie? Hoe groot is de kans dat een
moordenaar niet veroordeeld wordt door een assisenjury

en kan je daar wat aan
doen? Moraalridders
beweerden dat de kansreke-
ning eigenlijk niets meer
was dan een kwalijk excuus
voor de verderfelijke goklust
van de zwakke mens. 
De tentoonstelling
illustreert hoe de kunst van
het gokken van de zestiende
tot de negentiende eeuw
kon uitgroeien tot een

wetenschappelijke discipline. De titel van de tentoonstel-
ling 'Ars Conjectandi’ (‘de kunst van het gissen’) verwijst
naar het gelijknamige boek van de Zwitserse wiskundige
Jakob Bernoulli (1654-1705). In dit boek introduceerde
Bernoulli de befaamde wet van de grote getallen,
waardoor empirische observaties en theoretische kans-
berekening aan elkaar werden gekoppeld. Behalve aan de
ontwikkeling van de kansrekening werd ook aandacht
besteed aan de parallelle geschiedenis van de ‘statenkun-
de’ of statistiek. 
Grote invloed op de ontwikkeling van de statistiek tot een
wiskundige, op kansrekening gebaseerde discipline ging
uit van de Belg Adolphe Quetelet (1796-1874). 
Hij gebruikte als eerste de normaalverdeling om populaties
te beschrijven. Quetelets opvattingen speelden een
belangrijke rol in de organisatie van statistische bureau’s
in heel Europa, maar hij was ook het mikpunt van heel
wat kritiek. Zijn ‘gemiddelde mens’ was voor velen het
toonbeeld van kleurloze middelmatigheid en van determi-
nisme. Ars Conjectandi werd georganiseerd in het kader
van de emeritaatsviering van Prof. J. Teugels. 
Een catalogus van alle tentoongestelde werken is 
beschikbaar via de webpagina van de CBA:
www.wbib.kuleuven.ac.be.

Campuspraat Doctoraten van 1 februari tot 31 mei 2004

door Geert Vanpaemel

Onlangs liep in de Campusbibliotheek Arenberg in Heverlee een tentoon-
stelling over de vroege geschiedenis van de kansrekening en statistiek. Aan
de hand van een zestigtal boeken uit het bezit van de K.U. Leuven werd
getoond hoe de kansrekening zich ontwikkelde tot een wetenschappelijke
discipline, maar ook hoe zij aanleiding gaf tot maatschappelijke discussies
over zin en onzin van een ‘wetenschap van het gokken’.

5 februari 2004: Wim Ballet
Synthese en eigenschappen van
polymeren met hoge polingsorde
stabiliteiten voor niet-lineair
optische toepassingen.
Promotor: C. Samyn

5 februari 2004: Bavo Delauré
Development of a Penning Trap
based Set-up for Precision Tests
of the Standard Model.
Promotor: N. Severijns

10 februari 2004: Bruno Hoste
The role of the neurohormone
[His7]-corazonin in locust phase
transi. Promotor: A. De Loof,
M. Breuer

26 februari 2004:
Elke Gubbelmans
Synthese en tweede-orde niet-
lineair optische eigenschappen
van polymeermaterialen met een
hoge glasovergangstemperatuur
Promotor: C. Samyn

11 maart 2004: 
Geert Van de Water
Animal welfare and real quality
concerns during commercial
transports of veal calves.
Promotor: R. Geers, V. Darras

15 maart 2004: Sven Neukermans
Physical Properties of Stable
Dopant-Encapsulated Binary
Clusters. Promotor: P. Lievens, 
R. Silverans

16 maart 2004: Hannes Pouseele
Cohomology of Polycyclic-by-
Finite Groups and Aspherical
Manifolds via Polynomial
Cristallographic Actions:
Promotor: K. Dekimpe, P. Igodt

17 maart 2004: Ewald Janssens
Electronic and Geometric
Structure of Transition Metal
Doped Silver and Gold Clusters
Promotor: P. Lievens, 
R. Silverans

25 maart 2004: Peter Schols
Contributions to the palynology
and phylogeny of Dioscorea
(Dioscoreaceae).
Promotor: E. Smets

26 maart 2004: An Smeesters
Relation between the diagenesis
and the sedimentological evolu-
tion of Lower Carboniferous lime-
stones in Belgium. 
Promotor: Ph. Muchez, 
R. Swennen

3 april 2004: Stefan Haesen
Ongelijkheden en symmetrieën
van numerieke krommingen en
hun toepassingen in de algemene
relativiteitstheorie. 
Promotor: L. Verstraelen.
Co-promotor: R. Deszcz
(University of Wroclaw)

20 april 2004: Jian Chen
Stress evaluation in packaging
using Raman Spectroscopy and
finite element simulation.
Promotor: R. Silverans, I. De Wolf
(IMEC)

23 april 2004: Koen De Gelas
The genetic structure of cyclical
parthenogens: Daphnia magna in
Europe as a model. 
Promotor: L. De Meester

26 april 2004: Jurgen Huybrechts
Toepassingen van de pepti-
domics-technologie in de neuro-
endocrinologie van Arthropoda.
Promotor: L. Schoofs

28 april 2004: Bart Haegeman
Local aspects of quantum entropy
Promotor: M. Fannes

30 april 2004: 
Jochen Vandekerkhove
Uncovering hidden Biodiversity:
The potentials of using zooplank-
ton egg banks. 
Promotor: L. De Meester,
L. Brendonck

30 april 2004: Dirk Segers
Smallest poles of Igusa’s and
topological zeta functions and
solutions of polynomial congru-
ences. Promotor: W. Veys

5 mei 2004: Stijn Dewaele
Metallogenesis at the southern
margin of the Anglo-Brabant fold
belt, Belgium.
Promotor: Ph. Muchez, 
J. Hertogen

10 mei 2004: Steven Compernolle
Nanotubes, nanocones and
nanocages: geometry-electronic
structure relations in carbon
allotropes. 
Promotor: A. Ceulemans,
L. Chibotaru

10 mei 2004: Jochen Maes
Magneto-Photoluminescence of
Self-Assembled InAs Nano-
structures. Promotor: 
V.V. Moshchalkov, M. Hayne

14 mei 2004: Evy Vierstraete
Proteomische analyse van de
immuunrespons bij Drosophila
melanogaster. 
Promotor: L. Schoofs

17 mei 2004: 
Hans Vankerckhoven
Fundamental study of the degra-
dation of organic compounds by
ozone/water processes: applica-
tion in semiconductor cleaning.
Promotor: C. Vinckier

18 mei 2004: Korneel Hens
Functional and phylogenetic
study of insect angiotensin con-
verting enzyme: fly yolk proteins
as natural source of substrates.
Promotor: R. Huybrechts, A. De
Loof

19 mei 2004: Carla Verhoelst
Quantification and cellular local-
ization of iodothyronine deiodi-
nase proteins in chicken.
Promotor: V. Darras

21 mei 2004: 
Stefaan Van Simaeys
Stratigraphical and
Paleoenvironmental Analysis of
the Rupelian and Chattian in their
Type Regions: Implications for
Global Oligocene
Chronostratigraphy. 
Promotor: N. Vandenberghe

21 mei 2004: Katrien Royackers
Functional analysis of trehalose-
6-phosphate synthase genes and
identification of novel interacting
components in Arabidopsis
thaliana. Promotor: J. Thevelein,
P. Van Dijck, B. Leyman

24 mei 2004: Jos Gheerardyn
Aspects of on-shell supersym-
metry. Promotor: A. Van Proeyen

24 mei 2004: Peter Verleyen
Postgenomische karakterisatie
van neuropeptiden en verpop-
pingsfactoren bij Drosophila en
Neobellieria. Promotor: L. Schoofs

27 mei 2004: Murshida Begum
Search for possible bioassays in
unravelling the brain-gonad axis
in two model insect species.
Promotor: A. De Loof, 
R. Huybrechts

27 mei 2004: Ilse Kenis
Brittle-ductile deformation
behaviour in the middle crust as
exemplified by mullions (former
"boudins") in the High-Ardenne
slate belt. Promotor: M. Sintubin

28 mei 2004: 
Jimmy Van Itterbeeck
De opgang van de hadrosauriërs
op het sedimentologie en paleoe-
cologie van zoogdier- en
dinosaurusvindplaatsen in het
Krijt van de Yingen en Erlian
Bekkens (China), het Zeya-Bureya
Bekken (Rusland) en het Haeg
Bekken (Roemenië)
Promotor: P. Bultynck, 
N. Vandenberghe
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Chemici Leuven
Op vrijdag 2 juli 2004 om 19u houdt Chemici Leuven haar jaarlijkse barbecue. 
Onze (ex-) tweede lic-ers zijn op de vooravond van de proclamatieplechtigheid de
eregasten. Afspraak in de parochiale gebouwen te Korbeek-Dijle. De toegang
bedraagt 10 euro.  

Zaterdag 25 september 2004: Daguitstap naar Leiden met bezoek aan Museum
Boerhaave (Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van
de geneeskunde, www.museumboerhaave.nl). Verdere details zijn terug te vinden via de 
website van Chemici Leuven.

Christmas Lecture
De zomer is nog maar net in het land, maar toch is 
de faculteit reeds druk in de weer met de voorberei-
dingen van de jaarlijkse Christmas Lecture.  

Deze keer werd gekozen voor het actuele thema 
‘The landscape implications of global change’, 
een lezing door Prof. Andrew Goudie. 

De datum, zaterdag 18 december 2004 staat al
vast, de plaats is nog nader te bepalen. Iedereen krijgt
zeker en vast nog een uitnodiging in de bus. Rond
november nog steeds niets gehoord? Stuur ons dan
een mailtje via nieuwsbrief@wet.kuleuven.ac.be.

Leuvense geografen 
Gesteente in de stad
Al zien we in de stad vooral straten en gebouwen, dus
stenen, toch zullen we ook naar reliëf en water kijken.
Die zichtbare feiten verraden de sociaal-economische
ontwikkeling tijdens een heel millennium. Keizersberg
en Verloren Kost geven panoramisch inzicht op de 
site en de omgeving, op historische ontwikkeling en
ontsluiting door vaart en spoorweg. Vanaf de parking
van het Instituut in de Redingenstraat, maken we 
een wandeling door de oude stadskern. We zien de
wording van de Dijle-armen en hun functie, de ont-
zaglijke invloed van het grondwater en de ideale lig-
ging van de drogere stad. De bouwstenen kunnen een 
cursus petrografie illustreren, maar wij zullen vooral
denken aan de tienduizenden door wie ze werden 
gemanipuleerd!

Plaats: Leuven
Begeleiding: Professor Gullentops
Datum: zaterdag 25 september 2004
Start: 14.30 uur
Verzamelplaats: Keizersberg 
Einde: rond 18.30 uur
Inschrijven is noodzakelijk
Meer info: marc.declercq@khm.be

PDL
Zaterdag 25 september 2004: Wandeling in de Hoge Venen: afspraak om 10 uur op de parking van het bos-
museum Haus Ternell (in Eupen op de N67 richting Monschau) voor een tweeledige wandeling. Het eerste deel van
de wandeling loopt door een gevarieerd landschap van bossen en vennen waar beheerswerken uitgevoerd worden. 
's Middags picknick (vergeet dus geen lunchpakket mee te brengen!). In het tweede deel van de wandeling gaat het
richting de stuwdam op de Vesder. 's Avonds volgt een welverdiend etentje in een restaurant in de buurt.
Inschrijving via het PDL-secretariaat.
Zaterdag 20 november 2004: PDL-symposium en uitreiking van de PDL-prijs voor de beste licentiaatsthesis 2003-
2004. De PDL-jaarvergadering zal starten om 14 uur, gevolgd door het minisymposium om 15 uur. Aansluitend zijn
de prijsuitreiking en receptie gepland rond 17 uur. Het onderwerp van het symposium wordt later meegedeeld. Voor
informatie over de PDL-activiteiten kan u steeds terecht op de PDL-website www.kuleuven.ac.be/pdl.

KringnieuwsCoördinaten 
alumniverenigingen

Sponsoring
De faculteit Wetenschappen geeft twee maal per jaar deze facultaire nieuwsbrief uit, met een extra editie voor de nieuwe studen-
ten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag. Science@leuven wordt verspreid onder onze afgestudeerden, personeelsleden,
externe relaties (waaronder onderwijsinstellingen, bedrijven en media) en studenten. De nieuwsbrief wordt tevens elektronisch
aangeboden via www.wet.kuleuven.ac.be. Ons lezerspubliek komt misschien overeen met uw doelgroep. 
Daarom bieden we u de kans om uw advertentie te plaatsen. Vraag via onderstaand formulier vrijblijvend informatie.

Gelieve deze strook terug te bezorgen aan de Faculteit Wetenschappen, Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001
Leuven (Heverlee). Faxen kan naar het nummer 016 32 19 95, mailen naar nieuwsbrief@wet.kuleuven.ac.be
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Vereniging van afgestudeerden 
in Plantkunde en Dierkunde
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e-mail: Marion.Crauwels@bio.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/pdl

BVLG
Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Fysico-Chemische Geologie 
Celestijnenlaan 200C  - 3001 Leuven ( Heverlee)
Tel: 016/32.75.84
e-mail: bvlg@geo.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/geologie/BVLG

CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F
3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32.74.67
e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.ac.be
www.chem.kuleuven.ac.be/chemici

VWNIL
Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen en 
Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D -3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32.72.15
e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.ac.be
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W. de Croylaan 42
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[   Colofon   ]

Science@leuven is een gezamenlijk initiatief van de
verschillende alumniverenigingen en van de faculteit
Wetenschappen van de K.U. Leuven. Met deze
nieuwsbrief willen we zowel de verschillende 
alumniverenigingen onderling als de verschillende
departementen en studierichtingen van de faculteit
dichter bij elkaar brengen, zodat de band tussen 
de leden van de faculteit als geheel en haar afgestu-
deerden versterkt wordt. De nieuwsbrief houdt afge-
studeerden en personeel op de hoogte van de 
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek aan de
faculteit Wetenschappen.  Jaarlijks wordt één breed
informatief nummer opgesteld dat ook gericht is
naar studenten en leraars van de hoogste graad van
het secundair onderwijs om hen te informeren over
de mogelijkheden die de faculteit Wetenschappen
aanbiedt. De facultaire nieuwsbrief, die voor sommige
richtingen aanvullend is bij de nieuwsbrieven van de
eigen alumnivereniging, verschijnt driemaal per jaar.
De verspreiding gebeurt naar alle betalende alumni-
adressen en naar het personeel. Het breed informa-
tieve nummer wordt ook verspreid naar wetenschaps-
leerkrachten en hun studenten. Geïnteresseerden
kunnen eveneens tegen een kleine vergoeding van
vijf euro science@leuven ontvangen.  
Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnum-
mer 432-0001831-34 onder vermelding van
‘nieuwsbrief”.

Wetenschap in breedbeeld


