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Science@leuven is jarig! U houdt het intussen 50ste exemplaar in handen ...
Het eerste nummer verscheen in 2002 als zesmaandelijkse uitgave.
Intussen wordt het nummer vier keer per jaar uitgegeven.

Veel leesplezier met deze feesteditie.
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Beste lezer

De collega's verantwoordelijk voor science@leuven
hebben mij gevraagd het voorwoord te verzorgen ter
gelegenheid van de 50ste editie van uw inmiddels
bekend krantje van de Faculteit Wetenschappen
van de KU Leuven. Met plezier en met een beetje
schroom heb ik deze eervolle opdracht aanvaard.
Met plezier want het deed me herinneren aan mijn
aangename, maar weliswaar korte periode, dat ik
actief was in het Geel Huis, de administratieve
tempel van de basiswetenschappers van Leuven.
Ook met enige schroom want ik heb nu toch reeds
een tijdje geleden het Geel Huis achter mij gelaten. 

Ter informatie kreeg ik onmiddellijk het “Beleids -
plan Faculteit Wetenschappen KU Leuven 2015”
ter hand gesteld, vers van de pers. Uiteraard was
dit een zeer nuttig document om mijn opdracht tot
een goed einde te brengen. Het eerste wat ik er in
mocht vinden was: 

Missie van de Faculteit Wetenschappen
De faculteit organiseert opleidingen van
internationaal topniveau in alle disciplines van de
wetenschappen. Haar academisch onderwijs is
gebaseerd op internationaal hoogstaand kennis -
gedreven onderzoek. De faculteit voedt en
objectiveert met gefundeerde standpunten en
kennis het maatschappelijk debat over actuele
wetenschappelijke thema's.

Dit beleidsplan sluit uiteraard aan bij het beleid
van de Groep Wetenschap & Technologie van de
KU Leuven en ook bij het universiteitsbrede beleid.
Het eerste wat mij te binnen schoot was: deze
faculteit heeft tenminste een missie, en zo hoort het,
daar zijn we gelukkig mee. Het ganse beleidsplan
heb ik kunnen lezen, ik was onder de indruk,
het is een goed document, een gedetailleerd
en gestoffeerd document. 

Bij het lezen van dit plan heb ik kunnen vast-
stellen dat de structuur van de faculteit zeer
sterk is geëvolueerd gedurende de laatste jaren.
Ik herinner me nog dat tot voor kort onze Faculteit
Wetenschappen essentieel de volgende klassieke
basisrichtingen aanbood, met name wiskunde,
fysica, chemie, biologie, geologie en geografie.
Alle opleidingen moesten in dat kader worden
ingepast. We stellen nu vast dat de student
wetenschappen in ieder geval met een grotere
vrijheid kan gaan winkelen bij een groot aantal 

deelspecialiteiten die te vinden zijn in de
verschillende bestaande opleidingen. Op deze
manier kan hij zijn mandje vullen met zeer veel
meer leuke onderwerpen die hem persoonlijk
rechtstreekser interesseren. De student kan nu
beter zijn eigen type en kleur van diploma creëren.
De student kan uitpakken met zijn keuzes.
Dat beschouwen we als een grote meerwaarde.
Het is mij echter ook opgevallen dat een meer
individuele benaming van dergelijke specifieke
keuzes van de opleiding van een individuele student
daarentegen nog heel wat zou kunnen verbeteren.
Ik zou een groot voorstander zijn om hiervan werk
te maken. Op basis van mijn persoonlijke keuze van
de vakken die mij destijds het meest interesseerden,
ben ik zelf zo iets als een intellectuele samen -
stelling van een wiskundige en een fysicus.
Internationaal noemt men figuren van dat type
mathematische fysici. Fysische mathematicus
zou inhoudelijk ook kunnen. Dit laatste is nu nog
minder aanwezig in het academisch milieu, noch in
het maatschappelijk leven. Ongetwijfeld hebben veel
afgestudeerden van de verschillende richtingen
een analoog gevoel overgehouden na hun studies
in de wetenschappen. Misschien toch een vraag
aan onze academische verantwoordelijken om hier
even over te mijmeren? 

In ieder geval hebben we de vaste overtuiging dat
onze hedendaagse maatschappij het onderzoek en
het onderwijs in de wetenschappen, nu meer dan ooit,
heeft aangevoeld en zo meer naar waarde geschat.
Men gaat er niet meer achteloos aan voorbij. 

De onderwijsaspecten en de evolutie van deze
blijven in ieder geval het belangrijkste aandachts -
punt van onze facultaire verantwoordelijken.
De collega's vertellen mij ook dat de administratieve
problemen gebleven zijn. Inderdaad zoals een beetje
overal slaapt ook het administratief apparaat van onze
universiteit nooit! Men zegt me: onze universiteit
blijft de plaats waar onze beste professoren
tussendoor met hun expertise, hun wijsheid en
hun inzichten de studenten blijven bevruchten.

We mogen u allen een beste kerst en een
gelukkig nieuwjaar toewensen.

Met hartelijke groeten
André Verbeure, decaan Faculteit Wetenschappen in
2002, toen science@leuven voor het eerst verscheen

VOORWOORD



Het klimaatdebat werd onlangs
nieuw leven ingeblazen door

prominenten als president
Obama en de paus. In december

vindt in Parijs een belangrijke
klimaattop plaats, met als doel

de opwarming van de aarde
onder de twee graden te houden.

Deze klimaattop heeft ook
in België de gemoederen al flink
doen verhitten. Omdat een goed

debat niet mogelijk is zonder
feiten, is het werk van klimaat -

wetenschappers weer meer dan
ooit van cruciaal belang. 

Eén van de morele taken als klimaatwetenschapper is om het brede publiek
op een objectieve manier te informeren over klimaatverandering en de
mogelijke effecten daarvan. In dit kader ben ik in augustus een kleine twee
weken meegegaan op een expeditie naar de archipel Svalbard (Spitsbergen).
De expeditie, genaamd SEES (Scientific Expedition Edgeøya Spitsbergen),
werd georganiseerd door het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit
Groningen in samenwerking met het Willem Barentsz Poolinstituut.

Naast ongeveer 50 wetenschappers van zeer divers pluimage gingen ook
bekende Nederlanders mee (politici, kunstenaars, documentairemakers,
een weerman bekend van de nationale televisie), die allemaal op hun eigen
manier verslag hebben uitgebracht over hun ervaringen. Ook waren er
journalisten en een cameraploeg van de NOS (Nederlandse televisie) aan
boord. Allemaal om het brede publiek te informeren over de effecten van
klimaatverandering en menselijk handelen op onze omgeving, zelfs op een
afgelegen, ongerepte uithoek als Svalbard. Ikzelf heb geblogd over mijn
ervaringen als klimaatwetenschapper op deze expeditie.

Hoewel het nu enkele maanden geleden is dat ik ben teruggekeerd van
de expeditie heeft deze toch een blijvende indruk op me achtergelaten.
Het onophoudelijke kleurenpalet van bruin, zwart, blauw en wit in het kader
van een nooit ondergaande zon, de kalme, blauwe zee waarin walvissen,
dolfijnen en walrussen zwemmen, het eindeloze uitzicht door de enorm
schone lucht, talloze ijsschotsen en een stilte die alleen wordt onderbroken
door het monotone gebrom van de scheepsmotor. 

ACTUEEL

Op klimaatexpeditie
in het hoge noorden
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DOOR LINEKE WOELDERS, AFDELING GEOLOGIE



In de wijde omtrek geen mens te bekennen.
Dan, in deze serene omgeving, hopen plastic,
vis netten en ander afval vinden op stranden
waar vrijwel nooit iemand komt, en beseffen
dat de walvissen die hier zo talrijk aanwezig zijn,
over bevist worden. Menselijke invloed is overal
zichtbaar, ook hier. Zelfs hier. Een confronterende
gewaarwording. 

En dan het veldwerk. Als paleoklimatoloog
bestudeer ik fossiele resten om daaruit verleden
klimaat en omgeving te kunnen reconstrueren.
Op deze expeditie wilde ik sedimenten, die hopelijk
stuifmeelkorrels bevatten, uit een meertje opboren.
Stuifmeelkorrels kunnen namelijk gebruikt worden
voor het reconstrueren van verleden vegetatie en
daardoor indirect verleden klimaat. Het meertje
waarin ik samen met een team van de Universiteit
Utrecht en TNO een dag lang heb geboord,
ligt op Barentsøya. Barentsøya is een afgelegen,
onbewoond eiland op 78 graden noorderbreedte en
maakt deel uit van de Svalbard archipel. Het boren
van de sedimenten gebeurde vanaf een rubber -
bootje, bij een graad of twee en met opkomende
mist die af en toe overging in motregen. 

Twee gidsen met geweer
hielden ons team de hele dag
nauwlettend vanaf een hoog
punt in de omgeving in de
gaten. In de mist, zo dicht bij
de kust, waren we namelijk
een gemakkelijke prooi voor
uitgehongerde ijsberen.
Gelukkig is de boring
geslaagd en zijn de eerste
verkennende analyses aan de
sedimenten op dit moment
alweer aan de gang. 

Zo afgesloten van de buiten -
wereld was het moeilijk om
ons voor te stellen dat we in
Nederland op de voet werden
gevolgd door de media,

maar dit was zeker wel het geval. Iedere avond werd er in het journaal in
Nederland verslag uitgebracht over de expeditie. Grote artikels verschenen
in de nationale en regionale dagbladen. Ook bij thuiskomst hield dat niet op.
Vele interviews, exposities en symposia zijn intussen alweer de revue
gepasseerd. Dat aspect van de expeditie is alvast geslaagd! 

En dan moeten de resultaten van al het onderzoek dat aan boord gebeurd is,
nog komen. Vogelonderzoek, zeehondenonderzoek, archeologisch onderzoek,
planktononderzoek, sociale onderzoeken over de interactie tussen
wetenschappers… Te veel om op te noemen. Ik heb er alle vertrouwen in
dat er de komende jaren allerlei interessante wetenschappelijke publicaties
zullen verschijnen die hun oorsprong hebben in de SEES expeditie, en ik
ben erg dankbaar en vereerd dat ik er deel van heb mogen uitmaken! t
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Lineke Woelders

Blog Lineke Woelders: http://linekewoelders.wix.com/blog
Youtube: SEES expeditie 2015



“Herkent u het nog?” “Ja, de ramen wel”,
zegt Mark Verbrugge, op bezoek op de vierde
verdieping van het gebouw van Natuurkunde

en Sterrenkunde, waar hij in een vorig tijdperk
werkzaam was in de bibliotheek van het departement.
Toen was ongeveer de helft van die gang één grote
ruimte, enkel gecompartimenteerd door dragende

muren. Nu is het een “gewone” gang met kantoren.
In het eerste nummer van science@leuven stond

een item over de recent geopende Campus -
bibliotheek Arenberg, daarom blikken we graag

even terug. Voor de gelegenheid is ook Christoffel
Waelkens, hoogleraar sterrenkunde en huidige

bewoner van de vierde verdieping, aanwezig om
enkele extra vragen te stellen.

S@l: De feestelijke inhuldiging van de Campusbibliotheek Arenberg vond
plaats op 1 oktober 2002, ongeveer een jaar voor het eerste nummer van
science@leuven verscheen. 

Mark Verbrugge: Ik heb fijne herinneringen aan de opening. De lijst van
genodigden was erg breed: dat ging van de hoofdbibliothecarissen van
andere universiteiten tot de bouwvakkers die het gebouw gerealiseerd
hadden. Het publiek werd verrast met een klassieke aria gebracht door
het personeel. 

S@l: Vroeger had elk departement een eigen bibliotheek. Waarom heeft men
beslist om een centrale campusbibliotheek in te richten?

MV: De onderzoekers waren eerst niet zo blij met het idee, ze waren
gewend om de bibliotheek vlakbij te hebben. Maar centralisatie maakt
een efficiënter beheer van de collecties mogelijk. Er zat toen ook een andere
grote verandering in het bibliotheeklandschap aan te komen, namelijk de
evolutie naar een elektronische bibliotheek. Elektronische bronnen beheren
is iets wat je centraal doet.

Een ander punt is dat je een gemeenschappelijke bibliotheek ruimer
kan open houden, wat voordelig is voor de studenten. En dan was er ook
het plaatsgebrek. Hier bij fysica was dat echt wel nijpend. Voor veel zaken
die minder frequent werden gebruikt zoals oudere jaargangen van
tijdschriften, was er in de rekken gewoon geen plaats en dan stond dat
hier in dozen. 

Als er belangrijk bezoek was, dan zetten we die
dozen snel in een kantoor zodat de bezoekers
dat niet te zien kregen. 

Het systeem van bibliotheken in de departementen
en afdelingen was sterk gericht op ondersteuning
van onderzoekers. Studenten hadden daar niet
zo veel aan, ten minste tot ze aan hun thesis -
onderzoek begonnen. Maar in de eerste jaren
van hun studie kwamen ze ongeveer nooit in de
bibliotheek. Nu is gastvrijheid voor de studenten
één van de hoofdfuncties van de bibliotheek.
De ruimte wordt gebruikt als leercentrum,
en de laatste jaren ook weer meer en meer door
studenten die werkjes komen maken, en daarvoor
eventueel documentatie uit de bibliotheek nodig
hebben. Het is vandaag meer een werkomgeving
dan een zoekomgeving. Want zoeken in e-bronnen,
daarvoor hoef je niet in de bibliotheek te zijn,
dat kan van op kantoor of thuis.

S@l: Die verhuizing was ongetwijfeld een
ingewikkelde operatie?

MV: Er is twee jaar gewerkt aan de verbouwing,
en de verhuisoperatie heeft even lang geduurd.
Wij hebben effectief twee jaar ingepakt en
verhuisd. En ondertussen was alles eigenlijk altijd
beschikbaar voor wie het wou raadplegen:
de volumes werden per doos geregistreerd,
verplaatst en dadelijk weer in het rek gezet.

HOE IS HET NU MET…
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Bibliotheek in evolutie
DOOR SISKA WAELKENS

De pandgangen van de bibliotheek voor de renovatie.



En we hebben ook boeken waarvan we
ons afvragen of we ze mogen weggooien.
Dat zijn bijvoorbeeld oudere catalogen,
al die informatie is nu elektronisch
beschikbaar en vrij toegankelijk.
Maar iets weggooien lijkt zonde. 

MV: Als je er zeker van bent dat de
informatie toegankelijk zal blijven, dan kan
je die dingen weggooien. Je moet wel altijd
even opletten of je garanties krijgt dat je
altijd toegang zal blijven krijgen tot oude
jaargangen, bijvoorbeeld ook als je het
abonnement zou opzeggen. Als we daar
aan twijfelen, dan houden wij de oude
papieren jaargangen. 

Maar als dat nuttig is, kunnen wij naar jullie oude
volumes komen kijken. Zaken die de moeite
waard zijn om te behouden, neemt de bibliotheek
graag op in haar collectie. Oude rotten zoals wij
gooien niet graag dingen weg… Sommige van
die oude jaargangen zijn ingebonden in leer,
dat zijn gewoon mooie objecten.

CW: Ja, en een tekst gepubliceerd in 1865 lezen
op het papier waar hij toen op gedrukt is, dat heeft
toch iets extra.

S@l: Er is ook nog zoiets als het archief van
de Universiteit?

MV: Ja, daar kan je ook terecht. Ze hanteren
natuurlijk wel hun eigen selectiecriteria en houden
zeker niet alles bij. Oude programmaboeken,
bijvoorbeeld, bewaren zij niet maar die hebben wij
nog allemaal. Soms is dat ook nuttig, als er
mensen zijn die moeten kunnen aantonen welke
cursussen zij hebben gevolgd voor hun diploma.

CW: Nu zal ik u een boekje laten zien dat u
wellicht niet krijgt. Het komt uit de collectie
van professor Van Hoof, de eerste Leuvense
hoogleraar met een onderwijsopdracht in de
sterrenkunde. Het is een boekje geschreven door
professor Lemaître met een handgeschreven
opdracht van de auteur aan Van Hoof… 

MV: Dat is inderdaad iets dat je beter in
de afdeling houdt als kleinood. u

Het was voor de onderzoekers wennen aan
een systeem met een magazijn en een extern
depot, oudere tijdschriften waren niet langer
onmiddellijk beschikbaar. Maar veel mensen
die moeite hadden met het concept, gaven
achteraf toe dat het eigenlijk wel handig is:
als ze een artikel nodig hebben uit iets wat in
het externe depot zit, dan moeten ze ons dat
gewoon via mail laten weten en dan wordt hen
dat elektronisch als pdf-bestand doorgestuurd.

Christoffel Waelkens: Wat we wel niet langer
doen, is grasduinen in de boeken op de
rekken, en dan spontaan iets uithalen dat
we willen lezen.

MV: Dat klopt, en daar is wellicht vraag naar. Hoe schaars de tijd van
de onderzoekers ook is, ze zullen altijd verbredende dingen willen lezen.

CW: Maar uiteindelijk kunnen we nu elders grasduinen. Er zijn websites
waar informatie beschikbaar komt zelfs voor ze op papier verschijnt.
Zijn er eigenlijk nog veel abonnementen op papieren tijdschriften?

MV: Neen, niet veel. Ik denk dat er nog een honderdtal papieren
tijdschriften binnenkomen, al de rest is elektronisch. Zelfs oude artikels
kan je elektronisch raadplegen.

CW: Maar toch blijf ik met vragen zitten over wat te doen met oude
collecties die veel plaats innemen. Wij hebben van een bepaald tijdschrift
alle jaargangen sedert 1835. Is dat oude rommel die weg moet, of heeft
dat waarde? Alle jaargangen zijn immers ook elektronisch te raadplegen. 
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De huidige leeszaal van de bibliotheek.



Ik meen trouwens dat de bibliotheek een exemplaar
heeft van dat boekje, maar de opdracht maakt
het uniek. Dat is niet iets dat je behoudt omdat
het wetenschappelijk onderzoek vooruit helpt.

CW: Het is iets om in een vitrine te zetten,
eventueel in het College van Premonstreit als we
daar een historische opstelling zouden maken
in het vroegere kantoor van Lemaître. 

S@l: Hoe is uw functie geëvolueerd in die veranderende
bibliotheek? U was eerst bibliothecaris, toen verhuizer,
en daarna?

MV: Ik was in de eerste fase verantwoordelijk
voor het netwerk, een eigen systeem met een
SUN-server. Dat was niet zo gebruiksvriendelijk,
het draaide geen courante toepassingen en werd
al gauw vervangen door een systeem van PC’s
die door LUDIT werden beheerd en die beter
aansloten bij de behoefte van de gebruikers. 

S@l: Vandaag bent u één van de informatie specialisten
van de bibliotheek. Wat houdt die functie in?

MV: Eén van de hoofdtaken is het contact met
de departementen. Het is niet gemakkelijk om
een overzicht te krijgen van welk onderzoek er
gaande is, maar dat is voor ons wel belangrijk als
wij aan zinvolle collectievorming willen doen.

Wetenschappelijke tijdschriften kosten enorm
veel geld. Het jaarbudget voor tijdschriften in de
CBA is een bedrag om duizelig van te worden.
We moeten zeer serieus nakijken wat we echt
nodig hebben. Meestal worden tijdschriften als
packs verkocht, zodat de keuze om te schrappen
echt wel beperkt is.

CW: Onlangs kwam er een PhD-student bij mij
langs, hij had een boek nodig uit 1984 en had
de raad gekregen om bij mij te komen zoeken.
Hij was niet op het idee gekomen om te kijken
of het boek in kwestie soms in de bibliotheek
te vinden was, en dat bleek dus het geval.
Eigenlijk erg dat dat niet de eerste plaats is
waar zo iemand gaat zoeken.

MV: Ik ben blij dat ik dat weet, blijkbaar is er nog
werk voor ons om ons kenbaar te maken, ook bij
nieuwe doctoraatsstudenten.

CW: Ik heb in mijn kantoor een persoonlijke
collectie boeken staan, die ik in de loop van mijn
carrière heb verzameld. Dat begint bij een boekje
getiteld “Welke ster is dit” dat ik als kind van mijn
moeder heb gekregen en dat misschien wel aan
de basis ligt van een aantal professionele keuzes.

Ook in onze pauzeruimte staat behoorlijk wat bijeen, onder andere de collectie
Van Hoof die vandaag weinig technische waarde heeft, maar zeker interessant
is voor de geschiedenis van het domein. In de sterrenkunde zijn er bijvoorbeeld
altijd al veel inspanningen gebeurd voor popularisering van de wetenschap,
en het is echt wel leuk en leerrijk om te zien hoe ze dat vroeger aanpakten.
Ik houd die boeken graag samen, ik zou het niet fijn vinden als die naar de
bibliotheek zouden verhuizen. Anderzijds zitten er misschien boeken tussen
waar iemand anders iets aan heeft, en dan is het zonde dat ze niet
beschikbaar zijn.

MV: Er bestaan nogal wat van die plaatselijke collecties. Maar die hoeven
niet onbekend te blijven. Sommige van die lokale collecties zijn ingevoerd in
het bibliotheeksysteem. Als iemand daar dan een boek vindt dat hij nodig
heeft, dan kunnen wij als tussenpersoon optreden. Wij bezorgen het boek
aan de aanvrager en controleren dat het tijdig weer terugkomt op zijn plaats.

S@l: Het gebouw van de CBA heeft een lange en rijke geschiedenis. Is dat iets
waar u mee bezig bent, of is het gewoon een werkplek?

MV: Dat doet je wel iets hoor. De historische uitstraling geeft persoonlijkheid
aan het gebouw. De kloostergang heeft nog altijd dat serene karakter. In de
plannen van de architect was er in de kloostergang een directe verwijzing
voorzien naar alle fases van de geschiedenis van het gebouw: een opeen -
volging van aankledingen zoals dat er in de verschillende periodes uit gezien
heeft. Maar voor Monumenten en Landschappen moest de originele
aankleding gebruikt worden, zij hebben opgelegd om de hele gang wit te
schilderen. Ik vind dat jammer, het was leuk geweest om de geschiedenis
zo zichtbaar te hebben.

CW: Komen er ook mensen uit het bredere publiek naar de bibliotheek?
Dat was toch de bedoeling, dat het gebouw er niet enkel zou zijn voor
de onderzoekers?

MV: Er zijn enkele vaste klanten die de weg kennen en die we geregeld zien.
Dat kunnen mensen zijn die in de buurt wonen en ongestoord op het internet
willen. Of we krijgen ook wel journalisten over de vloer, die achtergrond -
informatie vragen over de bibliotheek. 

HOE IS HET NU MET…
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De CBA is momenteel erg populair als leercentrum.



Er komen geregeld klassen uit het secundair onderwijs op bezoek,
of individuele leerlingen die een werkje komen maken. Daar heb je extra
werk mee, maar dat zijn onze toekomstige studenten. Op zo’n moment
hebben we een PR-functie te vervullen.

S@l: De bibliotheek is een high-tech omgeving geworden. Organiseren jullie
lessen voor gebruikers?

In de meeste universitaire opleidingen is een sessie Informatievaardigheden
een verplicht onderdeel. Wij organiseren rondleidingen en opleidingen voor
studenten. Soms verloopt dat niet optimaal omdat de groepen te groot zijn,
daarom willen we dit jaar de mogelijkheden van een virtuele rondleiding
uittesten. Onderzoekers kunnen een rondleiding en een opleiding op maat
aanvragen, daar zijn we graag beschikbaar voor. Onlangs hebben we een
bezoek gehad van een groep medewerkers van imec, die wilde weten wat
onze collectie hen te bieden heeft.

S@l: Vorig jaar zijn de campusbibliotheken Arenberg en Gasthuisberg
samengesmolten tot de Bibliotheek 2Bergen. Is dat een grote verandering?

Vroeger hadden de campusbibliotheken een sterk eigen gezicht, terwijl het
de bedoeling is dat ze geïntegreerd zijn in de universiteitsbibliotheek als
geheel. De samenvoeging van de campusbibliotheken Gasthuisberg en
Arenberg moet in dat licht worden gezien. Er zijn natuurlijk raakpunten:
op Gasthuisberg zit ook erg veel chemie, bijvoorbeeld. Toch merken we wel
dat het een beetje een andere wereld is. Misschien mag ik het niet hardop
zeggen en er zijn overal uitzonderingen, maar zelf vind ik de wetenschappers
de fijnste mensen om mee samen te werken…

S@l: Bedankt voor dit gesprek. t

En af en toe komen er mensen gewoon binnen
waaien, die niets weten over de werking of de
functie van de bibliotheek, maar uit belangstelling
komen vragen wie en wat wij zijn. 

S@l: De bibliotheek is ook geregeld het kader voor
evenementen, hindert dat de werking niet?

Ik denk dat gebruikers het wel eens vervelend
vinden als er veel drukte is, maar voor ons valt
dat goed mee. De evenementen die er plaats -
vinden, zijn ook wel relevant voor de functie van
het gebouw: infodagen, jobbeurzen, of de Dag
van de Wetenschap. Vroeger werd het gebouw ook
al eens gebruikt voor de recepties van doctoraten
en andere evenementen, maar dat houden we nu
heel beperkt. De mooie tegelvloer is trouwens
heel gevoelig voor alles wat er op gemorst wordt. 
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S@l: Hoe zag uw parcours er uit voor
uw benoeming in het ZAP-kader?

Gerda Neyens: Ik heb een doctoraat
gemaakt bij professor Coussement.
Daarna heb ik lang als postdoc gewerkt,
met drie opeenvolgende mandaten van
het FWO. Al tijdens het eerste post -
docmandaat heb ik mijn eigen
onderzoekslijn uitgebouwd door een
nieuw onderzoeksprogramma rond
kernmomenten op te starten aan de
Grand Accélérateur National d’Ions
Lourds in Caen, waar ik ook een jaar
verbleven heb tijdens mijn tweede post-
doc termijn. 

Anton Van Rompaey: Na mijn doctoraat
bij professor Govers heb ik een poos in
Italië gewerkt, in Ispra, aan het Joint
Research Centre van de Europese 

Commissie waar beleidsvoorbereidend
onderzoek rond milieu en duurzaamheid
wordt uitgevoerd. In 2003 ben ik terug
naar Leuven gekomen. 

S@l: U begon dadelijk met les geven?

AVR: Beginnende docenten krijgen
tegenwoordig een formeel begeleidings -
programma met een buddy. Dat was
twaalf jaar geleden nog niet zo, ik werd
bij manier van spreken direct voor de
leeuwen gegooid met een uitgebreide
lesopdracht van 10 uur per week.

Gelukkig ben ik in een warme groep
terecht gekomen, met ervaren collega’s
die graag hulp boden. Ik heb in de eerste
jaren lesmateriaal gekregen van collega’s
en geleidelijk mijn eigen accenten gelegd.
Eigenlijk heb ik daar nooit veel stress
van gehad.

GN: Ik gaf al snel gevorderde vakken
in de masters. Dat is natuurlijk niet
hetzelfde als een basisvak geven aan
de bachelors, of een vak natuurkunde
in het serviceonderwijs. Ik had niet het
gevoel dat er geen omkadering was.
Ook bij ons was de sfeer op de afdeling
collegiaal, en uiteindelijk had ik er al een
inloop periode op zitten als postdoc.

S@l: Professor Van Rompaey, waar situeert
u uw eigen onderzoek, eerder in fysische of
eerder in sociale geografie?

AVR: Vroeger waren er inderdaad twee
aparte pijlers in de geografie, ook fysiek
gescheiden: het Instituut voor Aard -
wetenschappen lag in de Redingenstraat
en het Instituut voor Sociale en
Economische Geografie in de Willem
de Croylaan. Sedert 2008 zijn we één
afdeling, met als onderzoeks missie
het beter begrijpen van de interacties
tussen samenleving en omgeving.
Zo’n integrerend onderzoek is bijzonder
boeiend, al is het een blijvende uitdaging:
de onderzoeks methoden en -cultuur in
de sociale en de “harde” wetenschappen
verschillen van elkaar. Sociale weten -
schappen richten zich meer op kwalitatief
onderzoek met uitgebreide gesprekken
met mensen, waar fysische geografen
met grote datasets en kwantitatieve
modellen werken. 
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HOE IS HET NU MET…

Kernmomenten en
leefbare steden

Gerda Neyens Anton Van Rompaey

Wie door de eerste jaargang van science@leuven bladert,
komt enkele namen tegen van nieuw benoemde docenten,
zoals Anton Van Rompaey (geografie) en Gerda Neyens
(kernfysica). Vandaag staan beide professoren aan het
hoofd van een eigen onderzoeks groep, en zijn ze allebei
programma directeur. Wij spraken met hen over hun
loop baan in onderzoek en onderwijs. 



Maar ook over mensen en hun gedragingen zijn er steeds
meer data beschikbaar, het is kwestie van ze op een goede
manier te verzamelen en te gebruiken. Mijn onderzoek past
perfect in die integratie-oefening. Ik kom uit de stal van
Gerard Govers en Jean Poesen: hardcore fysische geografen,
die ruimtelijke modellen maken van landschaps fenomenen
als erosie of de evolutie van rivieren. 

Maar al die veranderingen worden uiteindelijk vaak veroorzaakt
door gedrag van mensen, en ik wil dus dat gedrag modelleren.
Migraties van het platteland naar steden, of migraties binnen
steden, dat heeft allemaal een invloed op de omgeving.
Ontbossing is ook zo’n fenomeen: waarom gaan mensen
bos kappen? In Europa is er nu een vergroening aan de gang,
een herbebossing van bepaalde gebieden. Hoe komt zo’n
transitie tot stand?

S@l: Professor Neyens, ook u hebt de voetsporen van uw promotor
verlaten?

GN: Het onderwerp van mijn doctoraat was al een secundaire
belangstelling voor mijn promotor. Hij was met kwantumoptica
bezig, een theoretische richting, ik ben de weg van de
experimentele kernfysica ingeslagen. 

S@l: Kan u ons een idee geven van uw onderzoeksdomein?

GN: Wij willen zo veel mogelijk leren over de sterke kern -
kracht. Een kern bevat neutrale neutronen en positief geladen
protonen. De positief geladen protonen stoten elkaar af door
de elektromagnetische kracht. Toch blijven protonen bij elkaar
om een atoomkern te vormen, dankzij de veel sterkere
kernkracht die de kerndeeltjes compact bij elkaar houdt. 
Stabiele kernen zijn goed bestudeerd, en op basis van de
eigenschappen van die kernen zijn er modellen die de werking
van de sterke kernkracht en van daaruit de eigenschappen
van atoomkernen proberen te beschrijven. Wij bestuderen
exotische kernen: nieuwe combinaties van neutronen en
protonen, die niet lang blijven bestaan. We gebruiken versnelde
bundels om exotische kernen te maken. En sinds we die
kernen kunnen maken en bestuderen, stellen we vast dat de
modellen opgesteld voor stabiele kernen in veel gevallen niet
kunnen verklaren wat we meten. Dan gaan theoretici op zoek
naar een meer verfijnd model dat de data wel verklaart. 

S@l: Uw onderzoek gaat vooruit dank zij nieuwe technieken?

GN: Tijdens mijn eerste postdocjaren heb ik een bestaande
techniek uit de jaren 1960-1970 aangepast aan de nieuwe
productiemethoden voor exotische kernen. We kunnen nu
bundels maken met zo’n hoge energie, dat de geproduceerde
kernen doorheen de trefschijf gaan waarin ze geproduceerd
worden. In zo’n bundel zit van alles, maar op basis van massa en
lading kan je er die ene kern uit selecteren die je wil bestuderen.
Ik had een nauwkeurig idee van welk type detectoren ik achter
deze ‘massascheidingsmachine’ wilde zetten, maar ik had
geen middelen om dat te bouwen. 

Ik ben dan op een aantal plaatsen mijn idee gaan uitleggen,
en in Caen hebben ze mij een opstelling helpen bouwen met
onderdelen die we links en rechts hadden vastgekregen.
Vanaf 2001 heb ik die opstelling met eigen projectgeld verder
kunnen uitbouwen en optimaliseren.

Toen de resultaten met die meettechniek echt goed begonnen
te worden, kreeg ik een vraag vanuit Genève om mee te doen
in een onderzoekslijn van CERN. Daar gebruiken ze laser -
spectroscopie, een heel andere techniek. Ze wilden graag dat ik
meedeed omdat de momenten in de kern, de eigenschappen
die ik vooral bestudeer, ook met laserspectroscopie gemeten
worden, naast de kernspin en de kernstraal. Ik heb de neiging
om altijd naar het fysica-vraagstuk te kijken, en meetmethodes
te gebruiken of ontwikkelen in functie daarvan. Ik weet wat ik uit
de metingen wil leren. Technieken zijn geen doel, het zijn tools.
Ik wil vooral begrijpen en kunnen verklaren wat ik meet. 

S@l: Hoe belangrijk zijn evoluerende technieken in geografisch
onderzoek?

AVR: Ik hou van nieuwe technieken: nieuwe satellietsensoren,
nieuwe detectie-algoritmes en mathematische simulatie -
modellen… Ik probeer altijd te zien hoe ik nieuwe dingen kan
gebruiken en waar mogelijk verbeteren voor het beantwoorden
van geografische onderzoeksvragen. Zo ben ik nu bezig met
agent-gebaseerde modellen. Die vertrekken van data over
individuen, zoals migratiegedrag. Neem iemand uit West-
Vlaanderen die naar Leuven komt om te studeren, een doctoraat
maakt, een postdoc doet in Japan, een baan vindt in Gent
maar uiteindelijk met zijn partner die in Brussel werkt in Aalst
gaat wonen. Als je duizenden van dat soort individuele
agenten, met hun eigen migratiepijlen, samenbrengt, dan kan je
simuleren wat er gebeurt met een stad, en voorspellingen doen
over hoe bepaalde veranderingen de toekomst van zo’n stad
zullen beïnvloeden. Maar het gaat er inderdaad vooral om welke
vragen je met een bepaalde techniek kan beantwoorden.

S@l: Professor Neyens, uw onderzoeksloopbaan heeft dus een
vervolg gekregen bij CERN?

GN: Jawel, en mijn eerste ervaringen met laserspectroscopie
gingen over een zogenaamde halokern. 11Li is een kern met
3 protonen en 8 neutronen, en hij heeft een zeer ongewone
eigenschap: de massastraal is veel groter dan de ladings straal.
De massastraal is even groot als die van een lood-kern waarin
meer dan 200 nucleonen (protonen en neutronen) voorkomen.
Het is dus een zeer ijle kern, omdat twee van de 8 neutronen
ver van het centrum bewegen, terwijl de protonen wel alle drie
voorkomen in wat we de “romp” van zo’n kern noemen. 

In 2005 zijn we dan gestart met metingen op een kern die
al een tijd mijn zorgenkindje was: 31Mg. Die kern heeft
20 neutronen, en 20 is een magisch getal: kernen met
magische aantallen neutronen en/of protonen zijn normaal
gezien veel stabieler dan hun buren. u
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Maar tegen de verwachting in is die Mg-kern gemakkelijk
te exciteren. Ik probeerde in Caen om dat beter te begrijpen,
maar ondanks vele pogingen kon ik geen relevante resultaten
meten. In CERN kunnen ze bundels maken waar veel meer
van die kernen in zitten, maar ook dan nog konden we niet
meten wat we zochten. 

Peter Lievens, die in de jaren ’90 zeer sterk betrokken was bij
het laserspectroscopie-onderzoek op CERN, en ook daarna
nog regelmatig op onze experimenten kwam, deed toen
een op het eerste zicht absurde suggestie: misschien zit je
kernmodel fout? Misschien bestaat de grondtoestand die je
veronderstelt niet, en is wat jij als de eerste excitatietoestand
ziet, eigenlijk de grondtoestand? We hebben de parameters
van de metingen aangepast aan dat idee, en voorwaar,
van bij de eerste poging hadden we duidelijke resultaten.

Nu is laserspectroscopie mijn hoofdbezigheid. Het is een zeer
krachtige techniek, uit één enkel experiment haal je heel veel
resultaten. Ondertussen heb ik samen met een van mijn
vroegere postdocs een nieuwe meetopstelling gebouwd,
waarmee de techniek 100 à 1000 keer
gevoeliger is, zodat we steeds exotischer
dingen kunnen bestuderen. We hebben
nu bij CERN twee bundellijnen: één die
meer routinematige metingen doet (want
ook daar valt nog veel uit te leren) en
één supergevoelige.

S@l: Professor Van Rompaey, ook in uw
onderzoeksloopbaan zit een internationale
dimensie?

AVR: Ik had van in het begin een brede doelstelling voor ogen:
ik wilde evoluties in landgebruik linken aan menselijk gedrag.
Ik ben daarmee gestart in een aantal Oost-Europese landen,
die rond die tijd klaarstonden om toe te treden tot de
Europese Unie. In die landen werden landbouwgronden
massaal verlaten, vaak gronden van grote staatsboerderijen.
Veel van die gebieden zijn nu opnieuw bos, of worden
extensief gebruikt als graasland. De link met onderzoek
van de collega’s uit de fysische geografie was evident:
in die gebieden was er een spectaculaire afname van erosie
en van sedimentafzetting in rivieren.

Projecten in Afrika en Azië zijn gestart in het kielzog van
projecten van collega’s. Jean Poesen bestudeerde erosie -
processen in Oeganda, in de buurt van Kampala. Zo ben ik
er toe gekomen om het stadsgebied van Kampala onder
de loep te nemen. Er is daar veel urban farming: er lopen
kuddes dieren in de stad en de meeste mensen hebben een
tuintje waar ze op kleine schaal voedsel telen, midden in de
stad. Eigenlijk lijkt de situatie wel wat op hoe steden in Europa
er uit zagen in de 19de eeuw. Dat historische perspectief
is op zich ook interessant.

S@l: U bestudeert steden in Afrika en Azië?

AVR: VLIR-ontwikkelingsprojecten in Afrika en Azië focussen
meestal op geneeskunde en landbouw en weinig op studie van
stedelijke ontwikkeling. Bij velen leeft het idee dat verstedelijking
sowieso slecht is voor de duurzaamheid. Maar steden kunnen
voor een positieve dynamiek zorgen. In Europa zien we dat
verstedelijking een gunstige invloed heeft gehad op bepaalde
gebieden. Neem de Alpen: er bestaan foto’s van einde 19de
eeuw, waar je sterk gedegradeerde berglandschappen ziet.
Overal woonden er toen gezinnen die kuddes dieren hielden.
Doordat veel mensen naar steden verhuisden, verdwenen de
kuddes en heeft de vegetatie zich op die hellingen kunnen
herstellen. Het is belangrijk voor ontwikkeling dat mensen ook
buiten de landbouw een inkomen kunnen vinden, en daarvoor
is een stadsomgeving bevorderlijk. 

De vraag is natuurlijk: welke steden? Veel Afrikaanse landen
hebben als hoofdstad een chaotische megastad met een enorme
ongelijkheid, en daarbuiten enkel dorpen. Een vraag die ik
in de komende jaren wil beantwoorden, is of de ontwikkeling

van kleinere steden een duurzamer
antwoord zou zijn. Kunnen die een
eigen economische activiteit ontwikkelen
maar ondertussen de band met het
omliggende platteland behouden?
Er bestaan hier en daar leefbare
secundaire steden in Afrika en zeker ook
in Azië: hoe komt dat? Welke factoren zijn
belangrijk voor succes? Hoe groot is zo’n
stad, hoe bereikbaar, welke activiteiten
gebeuren daar buiten landbouw? 

S@l: Dat is onderzoek dat direct belang heeft voor
maatschappelijke ontwikkeling.

AVR: Stel dat je vindt welke factoren het succes van zo’n
kleinere stad bepalen, dan zou je lokale overheden kunnen
motiveren om dat te ondersteunen. De modellen die we
maken, zijn eenvoudig uit te leggen aan beleidsmensen.
We kunnen bijvoorbeeld simuleren wat er gebeurt als je
in een kleine stad een middelbare school zou inrichten:
dan is er werkgelegenheid voor onderwijzend personeel,
neemt de scholingsgraad toe …

S@l: Voor een kernfysicus is dat wellicht een vreemd idee,
onderzoeksresultaten delen met beleidsmensen…

GN: Ons onderzoek heeft weinig met “de wereld” te maken.
Maar het is enorm fascinerend. We doen metingen, we vinden
dat de modellen niet kloppen, we begrijpen steeds een beetje
meer van de kernkrachten. Een vondst zoals toen met die
31Mg kern, daar kun je dagen high van zijn. En het is zeker niet
zo dat de wereld niets heeft aan de kennis die wij verzamelen.
Meer kennis is altijd goed.

HOE IS HET NU MET…
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“Nu is laserspectroscopie
mijn hoofdbezigheid.
Het is een zeer krachtige
techniek, uit één enkel
experiment haal je heel
veel resultaten.”



S@l: U bent allebei programmadirecteur, professor Neyens voor
de bachelor en master in de fysica en professor Van Rompaey voor
de master in het toerisme.

GN: Ik ben altijd graag betrokken geweest bij onderwijs en
studenten. Als doctoraatsstudent was ik al lid van de POC,
en bij de BAMA-hervorming was ik verantwoordelijk voor het
op punt zetten en begeleiden van één van de vier aangeboden
specialisaties: het kernfysicatraject. 

Toen Walter Troost, de vorige programmadirecteur, op emeritaat
ging, was zijn logische opvolger de secretaris van de POC,
Piet Van Duppen. Kort daarna kreeg Piet een ERC-grant die hem
de middelen gaf om een volledig nieuw onderzoeks domein uit
te bouwen. Dat was niet te combineren, vooral omdat er een
programmahervorming aan kwam in de master in de fysica.
De decaan heeft mij toen gevraagd om het programma -
directeurschap op te nemen. 

AVR: De master in het toerisme is iets aparts. Toerisme is een
speciaal onderzoeksdomein op het raakvlak van omgevings -
wetenschappen, sociale wetenschappen en economie.
Weinig mensen realiseren zich het economische belang
van toerisme; wereldwijd staat dat voor 5 % van het BNP,
in ontwikkelings landen is dat percentage vaak nog hoger.
De centrale doelstelling van de master in het toerisme is
wetenschappers op te leiden die met hun kennis, inzichten
en vaardigheden kunnen bijdragen aan de duurzame
ontwikkeling van toeristische bestemmingen. In duurzaam
toerisme spelen drie factoren mee: de economische impact
van toerisme voor een bepaalde regio, het fysische milieu dat
enerzijds wordt vermarkt en anderzijds mogelijk bedreigd als
er te veel toeristen komen, en de sociale dimensie. Toerisme
brengt populaties van verschillende achtergronden in contact,
wat spanningen kan geven. Bij vermarkting van cultureel
erfgoed spelen ook ethische vragen: kan je bijvoorbeeld het
bezoek aan een oorlogs kerkhof combineren met bierproeverij? 

De master in het toerisme integreert die drie aspecten, en
de studenten komen ook uit drie richtingen: er zijn er met
een achtergrond in economie, in milieustudies en in sociale
wetenschappen. Allemaal volgen ze een instroomprogramma
dat hen de nodige achtergrond in de andere domeinen geeft.
Er zijn een 40-tal studenten die de opleiding volgen, en het is
echt een boeiende multidisciplinaire opleiding die interessante
en maatschappelijk relevante thema’s behandelt.

S@l: Wat doet een programmadirecteur? U bent verantwoordelijk
voor het curriculum?

AVR: Ik geef zelf geen les in de master in het toerisme. Het is
een interuniversitaire opleiding met docenten uit verschillende
onderwijsinstellingen en verschillende wetenschappelijke
disciplines. Al die wetenschappers kijken met hun eigen
specifieke achtergrond naar het fenomeen toerisme.
De grootste uitdaging is een breed gedragen onderwijsvisie
uit de bouwen. 

Als programmadirecteur die zelf geen lesgeeft in het programma
heb ik het voordeel dat ik het geheel van de opleiding van op
een afstand kan bekijken. Een belangrijk deel van mijn job
bestaat er in gesprekken te voeren met verschillende docenten,
werkveldvertegenwoordigers en andere stakeholders en de
diverse standpunten te verzoenen met een centrale visie.

GN: Je kunt inderdaad een visie ontwikkelen, maar die moet
passen binnen het brede universitaire kader. Een nadruk op
ondernemerschap past daar bijvoorbeeld in, en dat is denk ik
een terecht succes bij de studenten. Sinds de BAMA-hervorming
leverden wij vooral heel sterke specialisten af. Dat is goed,
maar het is nog beter als we meer fysici afleveren die ook
buiten hun eigen domein kijken. Aan sommige buitenlandse
universiteiten kunnen studenten ook tijdens de master voor
een major-minor systeem gaan, en dat voeren we nu in voor
de masters met optie onderzoek: die moeten zich in minstens
twee domeinen van de fysica verdiepen. 

S@l: Is het een zware opdracht?

AVR: Ik heb daar wel al veel tijd in gestoken; we hebben een
grote programmahervorming achter de rug en een visitatie van
de oude stempel – waar we trouwens goed zijn uit gekomen.
Het is uitdagend. Ik word geconfronteerd met korte-termijn -
problemen van individuele studenten, maar moet steeds de
lange termijn in het oog houden. Maar ik doe het met plezier,
en er is een bijkomende bonus: ik heb nu meer aandacht voor
toerisme in mijn eigen onderzoek.

GN: Het is meer werk dan ik had verwacht. Ook onze master
is hervormd, en ook bij ons is die hervorming samengevallen
met een visitatie. Het oude programma is uitdovend, en dat
betekent dat er een massa individuele problemen opduiken
met ISP’s, die allemaal op de tafel van de programmadirecteur
belanden. Maar het is wel belangrijk – de masterstudenten zijn
onze toekomst, we moeten er zorg voor dragen dat ze goed
opgeleid zijn. 

S@l: Dank u wel voor dit gesprek, misschien kunnen we een
afspraak maken voor de 100ste editie van science@leuven? t
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Not so long ago, a few of our
doctoral students appeared in

a new brochure for the Arenberg
Doctoral School. We asked some

of them to tell a bit more about
their research.

Charline Borghgraef
Functional Genomics and Proteomics (Schoofs lab) 
Zoological Institute KU Leuven

Being born and raised close to Leuven, this city
seemed the most logical choice when looking
for a city to go to after high school. I started
my studies at the KH Leuven where I obtained
a degree in Pharmaceutical and Biological
Laboratory Technology. 

These studies triggered my curiosity even more, it seemed like there was so
much more to learn about physiology and biotechnology. Therefore, I decided
to transfer to the master of Biochemistry and Biotechnology at the KU Leuven.
Here, I discovered the intriguing field of neurobiology and the incredible
possibilities some model organisms can procure. Especially the possibilities
of C. elegans, a 1 mm nematode, amazed me. That’s how I ended up
writing the PhD project I am currently working on in the research group
of Functional Genomics and Proteomics. 

My project focusses on understanding the detrimental mechanisms of
cognitive decline in neurodegenerative disorders next to revealing the complex
processes of learning and memory. For this purpose, C. elegans is being
used. Although this nematode measures only 1 mm, it exhibits many
appealing features for neuroscience investigations. Its nervous system
shares many molecular components with the human brain even though it
only consists of 302 neurons compared to the billions of neurons of the
human brain. However, the simplicity of the worm's nervous systems is
deceptive since it harbours a rich behavioural repertoire such as the ability
to learn and remember environmental features. Furthermore, aging processes
are conserved as well. 

INTERNATION(A)AL

Shaping the world
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Thus, the worm is ideally suited for this type
of research and is playing a pivotal role in the
elucidation of mechanisms underlying learning
and memory as well as cognitive decline. 

I just started to work on my project so I don’t know
what the future will bring. For now I am really
pleased with the opportunities the KU Leuven
and the FWO have given me and the choices
I have made during my studies. I am convinced
this PhD will be yet another adventure that will
allow me to develop my scientific knowledge
even more.

Camilo Granados
Department of Physics and Astronomy
Instituut voor Kern- en Stralingsfysica KU Leuven

My name is Camilo Granados, I'm a Colombian
PhD student at the Institute for Nuclear and
Radiation Physics. I come from a town called
Tunja, 2800 meters above sea level. I'm part of
the nuclear spectroscopy group led by Prof. Piet
Van Duppen and Prof. Mark Huyse. The group
basically does research on radioactive exotic
nuclei using different spectroscopy techniques to
gain a better understanding of the strong force.
Since the start of my PhD we have been
investigating actinium isotopes around the
nuclear neutron magic shell N=126. This is the
heaviest chain of isotopes measured using laser
ionization spectroscopy. 

On a normal day at the institute I’m analyzing the data obtained for actinium
isotopes nuclear properties and work on the commissioning of a laser
laboratory. With this lab we want to characterize a new laser spectroscopy
approach based on supersonic jets. This technique will allow us to
investigate the properties of super heavy elements at the end
of the Mendeleev table that are not available on earth. 

Before coming to the University of Leuven I was in love with theoretical
physics, especially the interaction of high power lasers and matter. I was
challenged to do a PhD in experimental nuclear and atomic physics, though.
I accepted this challenge and since then, my whole world has changed.
This incredible experience has been one of the best of my life. Supported by
my research group, I’m learning the interplay between nuclear and atomic
physics and I'm having fun doing so. 

But not all my life is about work; I love to dance salsa, which is another
passion of mine. This is also one of the reasons why I like Leuven so much.
The multicultural environment allows me to meet people with this same
passion. Leuven is this rainy city full of opportunities, beautiful cafes and
interesting people. 

I'm definitely proud of the decision I made and I hope that all the students in
my position will take the chance of doing a PhD in sciences. I’m convinced
that there will be many nice experiences waiting for at the University of
Leuven as well as in Leuven itself! t

© About Mary Photography
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We bladeren verder in de eerste
nummers van science@leuven.
Nummer 2 brengt een kort
portret van Stefaan Depraetere,
de nieuwe preses van Chemika,
doctoraatstudent in de organische
chemie. Vandaag is hij actief bij
Millibeter, een klein innovatief
bedrijf. Tijdens een bezoek aan
een handelsbeurs in de Brabanthal
maakt hij even tijd om enkele
vragen te beantwoorden.

S@l: U werkt voor Millibeter, kan u ons vertellen wat
voor een bedrijf dat is?

Millibeter kan je op twee manieren beschrijven:
als afvalverwerkend bedrijf, of als bedrijf dat insecten
kweekt. Er zit een heel eenvoudig idee achter:
in Vlaanderen hebben we veel uitgebreide afval -
stromen en weinig grondstoffen. Je kan dank zij
insecten beide problemen aan elkaar linken. 

S@l: Welke insecten kweken jullie dan?

Wij werken vooral met de zwarte soldatenvlieg.
Die is om heel wat redenen erg geschikt voor dit
type toepassingen. Het is een subtropische vlieg,
die eigenlijk niet overleeft in ons klimaat, en een
erkende niet-pest-soort. 

Als larve eten ze zich te pletter aan
diverse organische afvalstromen.
Eens ze de verpoppingsfase hebben
bereikt, hebben ze geen verterings -
orgaan meer – zodra het dier als
vlieg tevoorschijn komt uit de cocon,
stopt het met eten. Anders dan
onze huisvlieg, heeft het dus niet
de onhebbelijke gewoonte om eerst
op een koeienvlaai en vervolgens
op een boterham te gaan zitten.
De larve eet zoveel dat het dier
voldoende energie opgeslagen heeft
om de dagen door te komen dat het
na de ontpopping nog leeft. In drie
à vier weken wordt het van een

speldenkopje een grote larve van 200 tot 250 mg. En het ziet er niet
eens een eng beest uit – als je het mij vraagt, zijn de kleinere larven
van huisvliegen veel viezer. 

Nog een voordeel: ze eten enkel rottend materiaal. Gezonde groeiende
planten moeten ze niet zodat ze geen bedreiging vormen voor tuinen
en akkers. Het zijn echt afvalbeesten, en ze zijn totaal niet kieskeurig,
ze eten eender wat. Alleen cellulose en lignocellulose kunnen ze niet
verteren – geen hout of gras, zeg maar. Dat ze zo flexibel zijn is ook een
commercieel voordeel. Stel dat je een insect hebt dat gespecialiseerd is
in de verwerking van bijvoorbeeld brouwerijafval, dan zullen de brouwerijen
al snel door hebben dat je geld verdient met hun afval en dan vragen ze
daar meer geld voor. Met een flexibel insect dat eender wat eet, ben je
niet afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers. 

S@l: Komen de larven van de zwarte soldatenvlieg in aanmerking voor
de nieuwe trend van “insectenburgers”?

Er zijn wettelijke beperkingen aan wat je kunt doen met insecten in
de voedings keten, zeker als ze op afval zijn gekweekt. Dat maakt

toepassingen als grondstof voor voeding of
veevoeder voorlopig heel moeilijk. Eerst insecten
in voeding: het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen heeft in 2014 een
lijst van een tiental insectensoorten gepubliceerd,
waarvan het de verkoop voor humane
consumptie – zeg maar insectensnacks –
zou tolereren in afwachting van duidelijkheid
op Europees niveau. De zwarte wapenvlieg staat
niet op die lijst, dus mogen we ze niet verwerken
in voedingsmiddelen. En laat ons eerlijk zijn,
vliegenlarven is misschien wel de laatste categorie
waar de Belgische consument op zit te wachten.
Samen met de kakkerlak, misschien… 

WETENSCHAP EN INNOVATIE

Let’s make the future fly
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S@l: Zijn insecten echt geschikt
als afvalverwerker? Het is

toch niet zo dat het afval
gewoon “verdwijnt”,
de larven laten toch nog
een substraat achter?

Insecten doen het
beter dan andere
procédés. Als je

afval verwerkt met bio -
vergisters, dan wordt een

deel van de koolstoffractie omgezet in methaan, dat kan worden gebruikt
voor de productie van elektriciteit. Maar het achterblijvende slib bevat nog
nagenoeg alle stikstof en fosfor. Dat is het grote voordeel van insecten:
die zetten de organische fractie in het afval om tot biomassa, ze verwerken
ook stikstof en fosfor en laten een armer substraat over.

Neem bijvoorbeeld varkensmest, echt een probleemafval dat heel erg
rijk is aan stikstof. Als je dat rechtstreeks op de bodem uitrijdt, dan krijg je
een bodem met overmatig veel stikstof, en dat kan dan uitspoelen naar
oppervlaktewater. Als je varkensmest laat verwerken door er insectenlarven
op te laten groeien, dan krijg je een restproduct met een optimale N/P
verhouding om te gebruiken als compost. Maar dan moet het wel vrij van
larven zijn en daarom is er een sterilisatiestap nodig. Als je compost op
een kamerplant doet, dan wil je niet dat er larven beginnen rond te kruipen
in de bloempot.

S@l: Hoe komt een bedrijf als Millibeter tot stand?

De stichter, Johan Jacobs, is een sociale
wetenschapper die tien jaar als diplomaat heeft
gewerkt. Zijn internationale ervaring heeft zijn ogen
geopend voor het probleem van afval, en hij is thuis
in de juridische problematiek. Hij had het idee om
insecten in te zetten voor de omzetting van afval
naar grondstof, en de durf om zijn veilige diplomaten -
carrière te verlaten voor een leven als innovatief
ondernemer.

S@l: Zitten er patenten achter de procédés die jullie gebruiken?

Eén proces is afgeschermd: de automatisatie van het oogsten van de
daglarven. We hebben geen patent, maar houden het procédé wel geheim;
als we dat zouden willen, bijvoorbeeld als een investeerder dat zou vragen,
dan kunnen we het patenteren. Voor de rest zijn we een heel open bedrijf.
Eigenlijk hebben we er geen behoefte aan om alles af te schermen.
Als iemand hetzelfde begint te doen in China, dan hebben wij daar
geen last van want afvalverwerking is een lokale business.

Onze markt is daarom eerder regionaal, in eerste instantie België en
de omringende gebieden. u

Het gebruik van
dierlijke eiwitten in
veevoeder is sedert de BSE-
crisis sterk aan banden gelegd
omdat eiwitten afkomstig van
een ziek dier risico’s kunnen
inhouden voor de gezondheid.
Verwerkte dierlijke proteïne mag
dan weer wel in aquacultuur-
voeders, maar enkel als het afkomstig
is van een erkend slachthuis. En daar zitten we
dan weer vast…

Nu is het wel zo dat de wetgever goed meedenkt
in dit verhaal. Er zijn veel spelers in het veld die
weten dat dit soort toepassingen een kans vormen
voor Europa, een continent met veel afval en weinig
grondstoffen. Maar wetten veranderen vraagt
denkwerk en tijd.

Er is misschien wel een doorbraak mogelijk,
als je de insecten levend voedert aan bijvoorbeeld
aquacultuurvissen of pluimvee. Dan mag het
wettelijk wel, en de European Food Safety Authority
heeft net nog een risico-analyse vrijgegeven die
stelt dat het veilig is als de insecten op veilig voer
gekweekt werden. Dat gaan we dus formeel
aftoetsen met de Belgische
autoriteiten, en dan in de
praktijk brengen. Want geef
toe: het is veel natuurlijker
voor een kip om insecten
te eten dan om vismeel
of sojameel te krijgen… 

S@l: Waar zit jullie afzetmarkt
dan, in afwachting van een
vernieuwde wetgeving?

Insecten kunnen wel dienen als petfood, want
dan komen ze niet in de voedselketen en dan
zijn de vereisten minder streng. En je kan er
ook chemicaliën uitzuiveren voor allerlei andere
toepassingen. De larven bevatten aanzienlijke
hoeveelheden vet, proteïne en chitine. Het vet is
vergelijkbaar met kokosolie, het kan worden
gebruikt als basis voor vloerzepen, surfactanten
en allerlei andere producten. Ook de eiwitfractie
en chitine hebben veel potentiële toepassingen
als grondstof voor chemische processen.
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“Er zijn wettelijke
beperkingen aan wat je
kunt doen met insecten
in de voedings keten,
zeker als ze op afval
zijn gekweekt.”



Afval transporteren kan nooit deel uitmaken van een rendabele werking.
Daarom is onbeperkt opschalen ook niet interessant. Als je grotere
hoeveelheden afval per dag wil verwerken, dan is het beter om meerdere
lokale plants te bouwen.

S@l: Waar staat Millibeter vandaag?

Toen ik startte, waren we met een heel klein team: de oprichter, een biologe,
ik als chemicus, en een deeltijdse technische kracht. In zo’n team is het
takenpakket erg flexibel, je doet gewoon wat er moet gebeuren. Als er ergens
elektriciteit nodig was, dan pakten we een boor en legden de leidingen.

We zijn nu aan een opschaling bezig.
We zoeken de financiering rond te krijgen
voor een grote installatie, die 40 ton
afval per dag moet kunnen verwerken,
de volledige afvalstroom van een grote
supermarktketen. Om het proces rendabel
te maken, is het nodig dat we verschillende
stappen kunnen automatiseren. Mijn taak is
nu om procédés te ontwikkelen die dat
ondersteunen. Na de groeifase willen we
het larven-restsubstraatmengsel omzetten
naar producten. In een eerste stap ga je
fysisch, door zeeftechnieken, de larven
afscheiden van het restsubstraat.
Vervolgens willen we de chemische
componenten scheiden. Het idee is om drie aparte bedrijven op te richten:
een kweekbedrijf dat daglarven aflevert, klaar om te groeien, een bio -
conversiebedrijf waar die larven op 3 à 4 weken uitgroeien tot larven van
250 mg, en een bedrijf waar die maandlarven worden verwerkt naar
componenten voor de verkoop.

S@l: Hebt u er bewust voor gekozen om voor een kleine innovatieve start-up
te gaan werken? Er zijn waarschijnlijk veiligere keuzes voor een chemicus?

Ik heb er inderdaad bewust voor gekozen om in een kleine organisatie
te werken. Ik vind dat studenten veel te weinig solliciteren bij KMO’s. Is een
multinational wel een veiligere keuze? Als een groot bedrijf een reorganisatie
doet, dan loop je toch risico om je job te verliezen en dan ben je gewoon
een van de velen. Stel dat Millibeter het tegen de verwachtingen in niet zou
redden, dan ben ik er van overtuigd dat de ervaring die ik bij Millibeter
opdoe een veel sterkere troef is.

Ik heb verschillende dingen gedaan in mijn carrière, eigenlijk omdat
verschillende opportuniteiten zich aandienden. Zo ben ik aan een doctoraat
begonnen omdat ik graag onderzoek deed, zonder dat daar een carrière plan
achter zat. Daarna heb ik een tijd aan de Universiteit Antwerpen gewerkt als
postdoc in de farmacochemie, en dan een aantal jaren aan het Departement
Scheikunde van de UA, waar ik ook les en practica gaf. Ik heb een half jaar
voor het IWT gewerkt, en in die periode heb ik veel KMO’s begeleid en gezien
hoe die kleine bedrijven soms datgene in huis hebben wat een verschil
kan maken. Ze beginnen met een idee, ze slaan een gedurfde weg in
en ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Dat is ongemeen boeiend,
en dat heb je volgens mij minder bij een grote speler. 

Neem ons bij Millibeter: stel dat we toch geen
financiering vinden voor de bouw van de grote
plant, of stel dat we geen manier vinden om de
processen te automatiseren zodat het rendabel
wordt, dan is het over enkele jaren afgelopen.
Maar stel dat het wel werkt, en daar ga ik
absoluut van uit, dan zijn we vertrokken voor iets
dat echt heel groot en belangrijk kan worden.

S@l: Millibeter is een voorbeeld van groene economie,
heeft dat ook meegespeeld in
uw keuze?

Ik ben altijd wel bezig geweest
met milieukwesties en het
potentieel van een groene
economie. Als je een beetje
verstand hebt van fysico -
chemie en thermodynamica,
dan kan je niet anders dan
denken in termen van
duurzaamheid. Ik kan er niet
bij dat er nog wetenschappers
zijn die twijfelen aan klimaat -
verandering, dat zijn toch
mensen die hun ogen sluiten
voor het bredere kader.

S@l: Wij ontmoeten elkaar in de Brabanthal,
ter gelegenheid van de vakbeurs Aquarama,
een netwerkevent rond watertechnologie. Wat is
het verband met de zwarte soldatenvlieg?

Ik ben naar Aquarama gekomen om te spreken
met mensen die systemen voor waterzuivering
ontwikkelen. Het afval van warenhuizen dat wij
verwerken, bevat 10 procent droge stof.
Onze larven gedijen het beste op een substraat
met tegen de 30 procent droge stof. Dat wil
zeggen dat we uit elke 1000 liter afval pakweg
600 liter water weg willen krijgen, en wel zo zuiver
mogelijk: de organische fractie moet in het
substraat blijven. Dat lijkt natuurlijk op wat
fysische waterzuiveraars doen.

Een tweede reden waarom ik die mensen wil
ontmoeten, is dat één van onze producten,
het biopolymeer chitosan, in waterzuivering kan
worden gebruikt. Zo’n netwerkevent is erg nuttig
om potentiële partners te vinden. En het is ook
leuk om nog eens in Leuven te komen.

S@l: Wij wensen u veel succes en we zijn blij dat we
de zwarte soldatenvlieg hebben leren kennen. t

WETENSCHAP EN INNOVATIE
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“Ik vind dat studenten veel te
weinig solliciteren bij KMO’s.
Is een multinational wel een
veiligere keuze? Als een
groot bedrijf een reorganisatie
doet, dan loop je toch risico
om je job te verliezen en
dan ben je gewoon een
van de velen.”



KRINGNIEUWS

Reünie WINA
alumni 1985

Op 26 september 2015 werd
een reünie georganiseerd
van WINA alumni die 30 jaar
geleden in 1985 afstudeerden in
wiskunde of natuurkunde aan
de Faculteit Wetenschappen. 

Een 35-tal alumni kwamen op deze zonnige
zaterdag vanuit verschillende plaatsen in
Vlaanderen, van ver en dichtbij, afgezakt
naar Leuven voor een fijn weerzien met
collega-studenten en de campus van weleer.
Na een onthaal in “den D” volgde een
rondleiding door de zeer gepassioneerde
Ria Vanhove in de Campus Bibliotheek
Arenberg. Deze bestond 30 jaar geleden
nog helemaal niet daar er toen lokale
bibliotheken gevestigd waren in
de verschillende departementen.
Daarna volgde een deskundige rondleiding
door Luc Glas in Chem&Tech en het
NanoCentre, de splinternieuwe research
facilities van KU Leuven. Een gezellig etentje
in de Salons Georges zorgde voor een
mooie afsluiting van een zeer geslaagde
reünie. t

Don’t forget
Christmas Lecture 2015
December 19th – 3 p.m. – aula PDS

Getting into the mind of Maxwell
Prof. dr. em. Malcolm Longair
Emeritus Jacksonian Professor of Natural
Philosophy, Director of Development,
Cavendish Laboratory, Cambridge, UK

UNESCO has designated 2015 the
‘International Year of Light’. It is the
150th anniversary of the publication
of Maxwell’s revolutionary synthesis
of electricity, magnetism and light.
Professor Malcolm Longair retraces
the conceptual route from Newton to
Einstein, emphasising the pivotal role
played by Maxwell, the third giant of
the story, in this unification of light

and electromagnetism. Not only is Maxwell’s 1865 paper a wonderful
intellectual achievement, it also led to the realisation of the central role
that fields play in the description of the physical world.
The lecture will be delivered at a non-technical level and will include
numerous illustrations of the key experiments which led to our present
understanding of the nature of light. t

Verslag PDL-avond
Op 29 april 2015 organiseerde PDL vzw de info-avond: Biology and Society,
what is your future? 

Sprekers uit verscheidene werkvelden kwamen hun ervaringen en kennis
overbrengen naar de laatstejaarsstudenten biologie om hen wegwijs te
maken in een aantal toekomstmogelijkheden. Er werden lezingen gegeven
over werken in het onderwijs, industrie, landbouw, de overheid en
mogelijkheden in het buitenland. Daarnaast gaven enkele alumni een
getuigenis over hun werkdag in de respectieve domeinen. De studenten
luisterden geboeid, en kregen achteraf tijdens de receptie de mogelijkheid
om de sprekers vragen te stellen en na te praten. Kortom, een geslaagde
en leerrijke avond! t

Jean Poesen mocht onlangs de Alexander von Humboldt Medal van
de European Geosciences Union in ontvangst nemen. t

WEETJE… WEET JE?

Groepsfoto

Prof. dr. em. Malcolm Longair
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KU Leuven students
win gold medal and
4 nominations in
scientific iGEM
competition in USA

This year KU Leuven took part in the iGEM competition for the 5th
time and yet again with a big success. At the end of September,
the students went to Boston, USA to present their scientific
project and came back with the gold medal, four nominations
for special awards and one granted award in their hands.

iGEM stands for the “international Genetically Engineered Machine”
and is the biggest synthetic biology competition in the world.
This year, our team had to compete against over 280 other
teams from all over the globe. 

Leuvense geografen
nodigen uit
De eerste activiteit van 2016 die plaats vindt op
zaterdag 30 januari brengt de alumni geografie samen
in Leuven voor een kennis making met enkele nieuwe
professoren in de opleiding. Maarten Loopmans,
Constanza Parra en An Steegen belichten achtereen -
volgens de focuspunten van hun onderzoek waarbij er
tevens even aandacht wordt besteed aan de nieuwe
organisatie van de leraren opleiding. Vervolgens zullen
Arie Stoffelen, Ruth Wauters en Jente Broeckx een
toelichting geven over hun onderzoek. Zij wonnen
immers als masterstudent de prijs voor de beste
masterthesis van geografie. De prijs wordt hen bij deze
gelegenheid overhandigd. Daarna knopen we aan bij
het Internationaal Jaar van de Bodem. In de Centrale
Bibliotheek Arenberg loopt immers tussen 4 december
2015 en 31 januari 2016 een boeiende tentoonstelling
over bodems in Afrika. Deze vertonen een enorme
variatie en de relatie met klimaat wordt aangehaald.
Ook de rol van bodems voor leven en in ecosystemen
wordt aangetoond. 

Programma

14.00u Onthaal met koffie

14.30u Kennismaking met nieuwe professoren in
de opleiding geografie:
- prof. dr. Maarten Loopmans, hoofddocent

aan de Afdeling Geografie en Toerisme
- prof. dr. Constanza Parra, docent aan

de Afdeling Geografie en Toerisme
- prof. dr. An Steegen, deeltijds docent in

de Specifieke Lerarenopleiding Natuur -
wetenschappen, optie aardrijkskunde

16.00u Prijsuitreiking beste masterproef met telkens
korte voorstelling van zijn/haar onderzoek
- Arie Stoffelen (2012)
- Ruth Wauters (2013)
- Jente Broeckx (2014) 

17.00u Tentoonstelling Afrika Doorgrond
(Africa in Profile, zie
http://ees.kuleuven.be/africa-in-profile/)

19.00u Afsluiting t
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CAMPUSPRAAT
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BY KASIA MALCZEWSKA

Inschrijven verplicht: ivo.siebens@telenet.be
Locatie: Centrale Bibliotheek Arenberg, Willem de Croylaan 6,
3001 Heverlee (parkeren kan aan Celestijnenlaan C300)



KU Leuven put to the competition 13 talented and motivated
students from 5 different departments who worked the whole
summer preparing their project.

The project called “Spot E.Shape” took up the little known
topic of pattern formation in nature. Using especially
engineered bacteria, the students tried to create previously
mathematically simulated patterns and describe the
processes behind it. This fundamental research could
open the door to further understanding of basic nature
courses, contributing to education as well as to broadly
understood industry and healthcare with endless
applications.

This competition, however, is not only about the research
itself but also about the knowledge sharing, communication
and scientific network. Therefore, our students made a lot
of effort to get sponsors, build a business model, and
spread the word. They visited schools to teach children
using self-made games. They created a card game for
adults that is now ready for crowd funding. For other
scientists and neighboring iGEM teams, the students
organized a symposium with international speakers and
created a wiki web page with all their work described
over there.

This very busy summer and all the hard work were worth
the results. The KU Leuven team was rewarded with the
gold medal and the InterLab Study award, and – perhaps
the highest distinction – received four nominations to
special prizes: Best Track New Applications (first runner-up),
Best Model, Best Education & Public Engagement,
and Best Poster. What a great success!

Additional Information

Names of students (in no particular order):
Frederik Jonnaert, Ovia Margaret Thirukkumaran,
Laura Van Hese, Eline Deprez, Leen Verschooten,
Jasper Janssens, Moritz Wolter, Vincent Van Deuren,
Laurens Vandebroek, Astrid Deryckere, Ines Cottignie,
Thomas Pak, Laetitia Van Wonterghem

Supervisor: Katarzyna Kasia Malczewska
ZAP Promoter: Johan Robben
iGEM head: Bart De Moor t

Ik was jong en
leefde in Congo
Dominique De Mets, medewerkster van het
Departement Wiskunde, schreef een boek
over de Belgische vrouwen in onze kolonie.

Korte inhoud:

De meeste Belgen die naar onze kolonie gingen om er
te werken, waren jonge en ambitieuze mannen. Maar zij
vertrokken meestal niet alleen: in hun kielzog hadden ze vaak
een vrouw die haar echtgenoot trouw volgde naar dat verre,
onbekende continent, om er een gezin te stichten en een
leven op te bouwen. In een Afrikaanse setting, ver weg van
iedereen die ze kenden en liefhadden, begonnen ze er aan
hun volwassen leven.

De verhalen in dit boek zijn echt. Ze zetten de vergeten rol
van de Belgische, jonge vrouw in Congo in de kijker.
Gedurende een hele tijd hadden zij een boeiend leven
in een tropisch decor. Ze leefden zij aan zij met de in hun
ogen volgzame Congolezen, ontdekten een nieuwe cultuur
met vele tradities en spraken vreemde talen. De meesten
kijken met nostalgie op deze periode terug, bij anderen
overheersen de negatieve herinneringen aan het abrupte
afscheid. t

In Ik was jong en leefde in
Congo vertellen vrouwen
– onder wie ook enkele
missie zusters – honderd uit
over hun tijd in Congo.
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e-mail: igem@chem.kuleuven.be
facebook and twitter: KU Leuven iGEM
wiki: http://2015.igem.org/Team:KU_Leuven
KU Leuven iGEM page: www.kuleuven.be/bioscenter/igem/

Past and present teams’ photos and rewards can be seen in
the glass showcase at the entrance to the Arenberg Library.



Secretaris-
generaal FWO
bezoekt Mercator -
telescoop
(La Palma, Canarische Eilanden)

Dr. ir. Elisabeth Monard, secretaris-generaal
van het FWO, heeft een bezoek gebracht aan de
Mercatortelescoop in La Palma. Zij werd vergezeld
door de vicerector van de Groep Wetenschap &
Technologie, Georges Gielen.

De Mercatortelescoop is een 1.2 m semi-
robotische telescoop, gevestigd op een hoogte
van 2300 m in de Roque de los Muchachos
sterrenwacht op La Palma (Canarische Eilanden).
De telescoop wordt uitgebaat door het Instituut
voor Sterrenkunde (IvS) van de KU Leuven.
De naam van de telescoop komt van de beroemde
Vlaamse cartograaf Gerardus Mercator (1512-1594)
die aan de universiteit van Leuven verbonden was,
als wetenschapper en als instrumenten bouwer,
voordat hij naar Duisburg (Duitsland) verhuisde.
Sinds 2008 investeerde het FWO reeds 3,91 miljoen
euro in de Mercatortelescoop, via onder meer
het Big Science programma. t

(bron: www.fwo.be/nl/publicaties/fwo-
nieuwsbrief/nieuwsbrief-oktober-2015/)

NanoBazaar Leuven
Op 3 en 4 oktober vond in Leuven een
pop-up event in de wetenschappen plaats.
Dit evenement is een samenwerking tussen
de Stad Leuven, Imec, KU Leuven,
UC Leuven-Limburg, VITO, Flanders DC,
Elegnano en Pantopicon.

NanoBazaar kreeg veel volk over de vloer (700 bezoekers) en er was
over het algemeen veel interesse. De organisatoren hadden een
aantal interessante ideetjes ontwikkeld om bij de bezoekers te peilen
naar hun interesse/houding tegenover nanotechnologie. Margriet Van
Bael en Kristiaan Temst bemanden de stand op zaterdag en namen op
zondag deel aan een debat rond nanotechnologie en de noodzaak/
wens/wijze om over nano te interageren met het grote publiek. t
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Op de foto: vicerector George Gielen (KU Leuven), Christoffel Waelkens
(KU Leuven), Elisabeth Monard (FWO) en Hans Van Winckel (KU Leuven)

Meer foto’s op https://www.flickr.com/photos/50503042@N04/albums/



Internationaal
Wiskundetoernooi 2015

Op 25 september vond in
het Departement Wiskunde het

Internationaal Wiskundetoernooi
plaats, een wedstrijd voor

leerlingen uit het vijfde en zesde
jaar middelbaar onderwijs,

die simultaan aan de
universiteiten van Nijmegen

en Bonn georganiseerd wordt.
Uniek is dat deelname gebeurt in
teams van telkens vijf leerlingen,

waardoor het geheel een hoog
quizgehalte krijgt. 
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Voor meer informatie kan je terecht op de webpagina
http://wis.kuleuven.be/events/IntWis2015/index.html en als je op de hoogte
wil blijven van volgende edities of het initiatief wil steunen kan je een e-mail
sturen naar de toernooicoördinator Joeri Van der Veken
(joeri.vanderveken@wis.kuleuven.be).

De teams ijverig aan het werk tijdens de estafetteronde.

De Instant Insanity-puzzel bleek een echte breinbreker.

In de voormiddag is er een estafetteronde waarin de teams proberen
twintig vragen op te lossen, waarbij ze de volgende vraag pas krijgen als
de vorige correct beantwoord is, of na drie pogingen. In de namiddag is er
de zogenaamde Sum of Us-ronde waarbij elk jaar gewerkt wordt rond een
thema dat het belang van wiskunde in de kijker zet. In het verleden was dat
bijvoorbeeld al forensische statistiek of 3D-printen, dit jaar was het thema
“Winkunde - geluk of strategie?” over het gebruik van wiskunde bij puzzels en
spelletjes. Zo hebben de deelnemers bijvoorbeeld hun tactiek bij bordspelen
als Cluedo kunnen bijschaven, een wiskundige aanpak van de Instant
Insanity-puzzel ontdekt en een statistische methode gebruikt om te bepalen
of iemand vals speelt… Ook aan de begeleidende leerkrachten werd gedacht:
zij konden een voordracht over speltheorie door prof. Luc Lauwers bijwonen.

We mochten dit jaar 18 gemotiveerde teams verwelkomen, van dichtbij
– zoals het Heilig Hartinstituut in Heverlee – maar ook van ver weg – zoals
de scholengemeenschap Harlindis en Relindis in Maaseik. Uiteindelijk nam
een team van het Maris Stella Instituut in Oostmalle de overwinning mee
naar huis. Zij mochten in oktober, samen met een team uit Nederland
en drie teams uit Duitsland een weekend naar Gent, waar onder andere
een bezoek aan de rondreizende wiskundetentoonstelling Imaginary
op het programma stond. t

Het winnende team van het Maris Stella Instituut in Oostmalle, geflankeerd door de voorzitter van het
Departement Wiskunde, prof. Stefaan Poedts, en de toernooicoördinator, prof. Joeri Van der Veken,
met op de tweede rij de fiere begeleidende leerkrachten.



De KU Leuven opende in aanwezigheid van
minister Philippe Muyters en rector Rik Torfs op

28 oktober twee gloednieuwe onderzoeksgebouwen
op de campus te Heverlee: Leuven Chem&Tech

en Leuven NanoCentre. Met onder andere trilvrije
vloeren en afscherming van radiomagnetische

golven werden de gebouwen specifiek ontworpen
voor het onderzoek dat er zal plaatsvinden.

De KU Leuven investeerde 50 miljoen euro in de bouw van twee state of
the art onderzoeksgebouwen. Nog eens 25 miljoen euro werd uitgetrokken
voor de zeer gespecialiseerde machines waarmee onderzoekers aan de slag
kunnen. Alles samen gaan meer dan 500 onderzoekers uit 7 verschillende
departementen waaronder het Departement Chemie van onze faculteit aan
de slag op meer dan 18 000 m² onderzoeksruimte. Door het onderzoek
uit 7 departementen onder één dak te bundelen, kiest de universiteit er
uitdrukkelijk voor om onderzoekssamenwerking over de disciplines heen
te stimuleren.

Leuven Chem&Tech

In dit gebouw vinden wetenschappers en
ingenieurs rond chemie en chemische ingenieurs -
technieken elkaar. Samen doen ze onderzoek
naar bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen of ontwikkelen ze milieuvriendelijke
productieprocessen. Het nieuwe gebouw brengt
onderzoekers uit de hele kennisketen samen,
van fundamenteel tot toegepast onderzoek.

Bij het ontwerp van dit gebouw speelde veiligheid
een belangrijke rol. De onderzoekers in dit
domein werken met potentieel gevaarlijke stoffen.
Miniaturisering van de proefopstellingen beperkt
het risico. Een state of the art ventilatiesysteem
werd geïnstalleerd dat garant staat voor
de veiligheid van de onderzoekers.

Leuven Chem&Tech is 75 m op 35 m groot,
telt 5 verdiepingen plus een parking en omvat
11 200 m² onderzoeksruimte.

Leuven NanoCentre

In dit gebouw zullen wetenschappers onder
andere werken aan flexibele sensoren en displays
op kleding of microscopisch kleine ‘energie
oogsters’. Deze zouden ingebouwd kunnen
worden in kleding, schoenen of een gsm om
van daaruit de energie die vrijkomt als je beweegt
op te vangen en op te slaan. Om baanbrekend
onderzoek in dit domein mogelijk te maken,
investeerde de KU Leuven in een gebouw met
een cleanroom en trilvrije vloeren. 

Leuven Chem&Tech:
investeren in nieuwbouw
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Rector Rik Torfs en Vlaams minister Philippe Muyters onthullen de inhuldigingsplaat,
onder het toeziend oog van vicerector Wetenschap & Technologie Georges Gielen.

Een filmpje van de gebouwen vindt u op http://bit.ly/chemtechnano.
Meer informatie vindt u ook in de Campuskrant van deze maand:
http://nieuws.kuleuven.be/node/15799.



Tientallen funderingspalen, die tot 17 meter diep
in de grond zitten, zorgen ervoor dat alle trillingen
uit de omgeving gefilterd worden. Het kleinste
stofje of de trilling van een voorbij rijdende
vrachtwagen kunnen immers al genoeg schade
aanrichten om onderzoek op nanoschaal
onmogelijk te maken.

Leuven NanoCentre brengt onderzoekers uit
verschillende disciplines samen. Deze kruis -
bestuiving maakt het mogelijk om nieuw,
onontgonnen onderzoeksterrein af te tasten.
Denk daarbij aan een betere kwaliteit in onze
voedselketen of jelly-achtige chirurgische
implantaten die kunnen mee groeien met
het zenuwstelsel.

Leuven NanoCentre is 86 m op 40 m groot,
telt 4 verdiepingen, waarvan 2 technische verdiepingen en omvat 6 800 m²
onderzoeksruimte.

In beide gebouwen werd voldoende ruimte voorzien om ook aan nieuw
onderzoek in de toekomst onderdak te kunnen bieden.

Begin juni werd de verhuis vanuit het oude chemiegebouw 200F naar
de nieuwbouw – die ook 200F noemt – aangevat. Over enkele jaren
komt er nog een derde onderzoeksgebouw, een renovatie van het oude
chemiegebouw, waar de biologen onderdak zullen vinden.

In die hoek van de Arenbergcampus komt
ook een nieuw complex, volledig gericht op
onderwijs. Het zal alle instrumenten bevatten
voor de nieuwste, interactieve en collaboratieve
onderwijsvormen. t
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De genodigden kregen een rondleiding door de gebouwen en uitleg bij de hoogtechnologische
apparatuur.

Een beeld van de ‘technische verdieping’. De bovengelegen
trilvrije vloer rust op aparte pilaren.

Nieuwe syntheselaboratoria in Leuven Chem&Tech.

Nieuwe NMR faciliteiten in Leuven Chem&Tech.



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 augustus tot 31 oktober 2015

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

■ BIOLOGIE 19/8/15 Sabine NAVIS The importance of dormant egg bank dynamics in L. Brendonck / 
ecotoxicological effect assessment: from laboratory L. De Meester /
to mesocosm studies A. Waterkeyn

■ STERRENKUNDE 19/8/15 Joris VOS Exploring the evolution of wide hot-subdwarf binaries H. Van Winckel /
R. Østensen

■ BIOLOGIE 21/8/15 Adinda PUTMAN Cryopreservation of Daphnia magna genotypes L. De Meester / B. Panis

■ WISKUNDE 24/8/15 Nada AL-HADDAD In-depth investigation of the magnetic structure of coronal S. Poedts / I. Roussev
mass ejections

■ CHEMIE 26/8/15 Lucas Petersen Metal gate work function engineering for future CMOS S. De Gendt / 
BARBOSA LIMA technology node J.A. Diniz

■ WISKUNDE 26/8/15 Diego Armando SULCA Zeta functions of Groups K. Dekimpe / P. Tirao

■ CHEMIE 26/8/15 Koen NUYTS Synthesis of inhibitors for the interaction of Bcl-2 and IP3R W. De Borggraeve  /
G. Bultynck

■ WISKUNDE 4/9/15 Niels MEESSCHAERT Baumslag-Solitar groups and their von Neumann algebras S. Vaes

■ WISKUNDE 4/9/15 Michaël MOREELS Seismology of photospheric flux tubes using axisymmetric T. Van Doorsselaere
wave modes

■ WISKUNDE 10/9/15 Tom HENDRIX Dust dynamics in astrophysical fluids R. Keppens

■ FYSICA 10/9/15 Jacek KEPA Electron spin resonance study of degradation of SiGe/SiO2 A. Stesmans
structures and of C-Si foils and CuInSe absorber layers for
photovoltaic application

■ WISKUNDE 11/9/15 Monika FORYS Analyzing market fear, liquidity and new capital instruments, W. Schoutens
before, during and after the financial crisis

■ GEOGRAFIE 16/9/15 Wim THIERY Present and future impact of the African Great Lakes on N. Van Lipzig 
the regional climate

■ BIOLOGIE 16/9/15 Eline DEKEYSTER Glaucoma and the brain: a novel approach towards retinal L. Moons
ganglion cell protection

■ FYSICA 16/9/15 Lars GHYS Beta-delayed fission in proton-rich nuclei in the lead region P. Van Duppen / M. Huyse /
L. Popescu

■ FYSICA 18/9/15 Bert VAN POL Aspects of D-branes in supergravity A. Van Proeyen / J. Estes

■ GEOGRAFIE 18/9/15 Erwan BRISSON Towards high-resolution climate projections for Belgium: N. Van Lipzig / 
Combining convection permitting models with statistical M. Demuzere
downscaling techniques

■ STATISTIEK 21/9/15 Klaus HERRMANN Sums of Copula Dependent Random Variables and Optimal I. Gijbels / C. Croux
Expected-Shortfall Portfolio Selection

■ STERRENKUNDE 23/9/15 Jonathan MENU The structure of protoplanetary disks around intermediate- C. Waelkens /
mass young stars R. Van Boekel

■ FYSICA 24/9/15 Nicholas VAN RYN Dynamics of quantum correlations M. Fannes

■ CHEMIE 25/9/15 Sophie CARRON Nanosized Materials for Multimodal Imaging T. Vogt

■ BIOLOGIE 25/9/15 Els THIEREN The former occurrence of sturgeon in the North Sea: W. Van Neer / F. Volckaert
the contribution of archaeozoology and ancient DNA

■ FYSICA 28/9/15 Ivan BUDINCEVIC Nuclear structure studies of rare francium isotopes using G. Neyens
Collinear Resonance Ionization Spectroscopy (CRIS)

■ STERRENKUNDE 30/9/15 Kenneth DE SMEDT The chemical diversity of post-AGB stars in the Galaxy and H. Van Winckel
the Magellanic Clouds

■ CHEMIE 7/10/15 Stijn CORNEILLIE Synthesis and characterization of different branched M. Smet
poly(lactic acid) topologies

■ BIOCHEMIE 8/10/15 Tewodros Firdissa Exploring cellular and molecular aspects of the immune system R. Huybrechts
DURESSA in Locusta migratoria

■ FYSICA 9/10/15 Brecht PUT Nanoscale characterization of materials for thin film batteries A. Stesmans / I. Radu

■ FYSICA 9/10/15 Tristan PUTZEYS Polarity in materials and biological systems: M. Wübbenhorst / C. Bartic
a pyroelectric and nonlinear optical study

■ FYSICA 15/10/15 Aftab NAZIR Scanning Spreading Resistance Microscopy for TCAD calibration W. Vandervorst
in CMOS technologies
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RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

■ STATISTIEK 28/10/15 Inge VRINSSEN Robust nonnegative garrote variable selection I. Gijbels / G. Claeskens
in (heteroscedastic) linear regression

■ FYSICA 29/10/15 Ronald Fernando Investigating the possible magicity of N = 32,34 in exotic G. Neyens
GARCIA RUIZ Ca isotopes using laser spectroscopy methods

■ CHEMIE 29/10/15 Steven CABUS To a mesomorphic phase mediated polyethylene crystallization B. Goderis / E. Nies / 
via chemical modification M. Smet

■ CHEMIE 30/10/15 Anatoly PESHKOV Synthesis and post-transformations of propiolic acid-derived E. Van der Eycken
Ugi adducts
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Lidmaatschap
Science@Leuven 2016
Een sterke faculteit kan niet zonder een sterke alumnivereniging.

We vestigen er daarom graag je aandacht op dat je zeer
binnenkort opnieuw een oproep zal ontvangen om je
lidmaatschap van Science@Leuven en haar deelverenigingen
te verlengen. Belangrijk daarbij is dat we over het juiste
e-mailadres beschikken. 

Het lidgeld 2016 bedraagt nog steeds 25€. Krijg je op dit
ogenblik geen mails van ons, stuur dan je e-mailadres naar
science@wet.kuleuven.be

Langs die weg zal je dan een mail ontvangen met daarin
nog even alle voordelen van lidmaatschap opgesomd,
en alle modaliteiten om je lidmaatschap te verlengen.

En uiteraard blijf je langs die weg ook op de hoogte
van onze activiteiten.

Wij hopen je alvast volgend jaar opnieuw tot onze leden
te mogen rekenen!

Heb je nog vragen? Contacteer ons secretariaat op
science@wet.kuleuven.be of bel op het nummer
016/ 32 14 03 naar Cindy Beelen.



FACULTEIT
WETENSCHAPPEN

Geel Huis
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100

3001 HEVERLEE
tel. +32 16 32 14 01
fax +32 16 32 19 95

nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
www.wet.kuleuven.be

Colofon

Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige overkoepelende
alumnivereniging van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven.
Met deze nieuwsbrief willen we zowel de verschillende alumni deel -
verenigingen, de departementen en studierichtingen, als de faculteit zelf
dichter bij elkaar brengen, om op die manier de band tussen de leden
van de faculteit en haar afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief
houdt afgestudeerden en personeel op de hoogte van de ontwikkelingen
in onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen. Jaarlijks wordt
één breed informatief nummer opgesteld dat ook gericht is naar studenten
en leraars van de hoogste graad van het secundair onderwijs om hen te
informeren over het onderwijsaanbod van de Faculteit Wetenschappen.
De verspreiding gebeurt naar alle betalende alumnileden, naar het
personeel en naar externe relaties. Het breed informatieve nummer
wordt ook verspreid naar wetenschapsleraren en hun studenten.

Frequentie

De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar met een extra editie voor
de nieuwe studenten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag.
Artikels, advertentiemateriaal en aankondigingen moeten uiterlijk zeven
weken vóór de verschijningsdatum aangeleverd worden. Hou er voor de
aankondiging van activiteiten rekening mee dat de nieuwsbrief de alumni
pas bereikt enkele dagen na de verschijningsdatum. Voorstellen voor de
nieuwsbrief kunnen ingediend worden via nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 

Verschijningsdata 2015-2016
■ maandag 14 september 2015
■ maandag 7 december 2015
■ maandag 7 maart 2016
■ maandag 6 juni 2016
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Contactgegevens Leuvense kringen

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

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


