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Tweehonderd jaar Faculteit
Wetenschappen

Horen de natuurwetenschappen thuis aan een universiteit? De Leidse historicus Willem Otterspeer
vindt alvast van niet. In een recent essay Weg met de wetenschap (De Bezige Bij, 2015) komt hij tot de
conclusie dat de wetenschappen al te zeer een cultuur van zekerheid, meetbaarheid en eenduidigheid
hebben opgelegd aan de academische wereld, terwijl die juist moet functioneren bij gratie van ambiguïteit,
verdeeldheid en debat. De universiteit als ‘denkend hoofd van het gemenebest’, zoals Johan Huizinga
haar ooit omschreef, kan maar beter wat minder wetenschap hebben, en wat meer humaniora.

Deze visie is niet nieuw. De discussie over de positie van de natuurwetenschappen binnen de universitaire
wereld is zo oud als de universiteit zelf. Nog tot ver in de negentiende eeuw vroeg de Britse fysicus
James Clerk Maxwell zich af of de natuurwetenschappen wel thuis hoorden aan een universiteit.
Leidden de wetenschappen door hun focus op de materiële wereld niet tot een enggeestige bekrompenheid,
in tegenspraak met het universitaire ideaal van algemene vorming? Maxwell spoorde zijn studenten alvast
aan om zich niet op te sluiten binnen hun vakgebied, maar er alles aan te doen om in contact te komen
met de brede waaier van kennis die aan de universiteit aanwezig was.

Al zitten Maxwell en Otterspeer dus enigszins op dezelfde lijn, er is wel een verschil. In de negentiende
eeuw bevonden de natuurwetenschappen zich nog in een minderheidspositie en moest Maxwell
opboksen tegen de minachtende houding van zijn collega’s. Anno 2016 is de situatie omgekeerd.
Nu worden de natuurwetenschappen juist als (te) dominant ervaren. De introductie van de natuur -
wetenschappen in de academische wereld heeft die wereld van binnenuit veranderd – een ingrijpende
evolutie die niet door iedereen werd toegejuicht.

Het idee om een aparte faculteit voor wetenschappen in de universiteit op te nemen stamt uit de tijd van
Napoleon, maar de eerste volwaardige faculteiten werden opgericht in het Koninkrijk der Nederlanden.
Op 3 november 1817 ging in Leuven de Faculteit voor Wis- en Natuurkundige Wetenschappen van start
met drie hoogleraren en zeven studenten. Lange tijd bleef de faculteit een voorbereidend instituut voor
de studenten geneeskunde, maar naar het einde van de negentiende eeuw nam de faculteit zelf het
voortouw in de verwetenschappelijking van de universitaire opleiding door de oprichting van laboratoria
en onderzoeksinstituten. De Katholieke Universiteit, door haar tegenstanders meer dan eens als anti-
wetenschappelijk afgeschilderd, deed er alles aan om de kwaliteit van haar wetenschappelijke
opleidingen te verzekeren. De faculteit werd het uithangbord van wat katholieke wetenschap was:
een figuur als Georges Lemaître was niet alleen een briljant kosmoloog – hij was ook de verpersoonlijking
van de katholieke geleerde die een juist evenwicht wist te vinden tussen geloof en wetenschap. 

De geschiedenis van de Faculteit Wetenschappen, die in 2017 tweehonderd jaar na haar oprichting
zal worden herdacht, is daarom meteen ook een geschiedenis van de hele universiteit. De herdenking
is een aanleiding om te reflecteren over de rol van de natuurwetenschappen binnen de universiteit,
maar ook ruimer, over haar betekenis in onze samenleving, nu en in de toekomst.

Geert Vanpaemel

Foto: KU Leuven – Rob Stevens
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HOE IS HET NU MET

S@l: U verzamelt schedels en skeletten, een uit de hand gelopen hobby?

Luc Tyteca: Ik ben daarmee begonnen tijdens mijn studie biologie in de
jaren 1980. Mijn allereerste schedel was er één van een hond, die ik nodig
had voor een practicum bij professor Quaghebeur. Ik was gefascineerd door
de schoonheid van dat object en voor ik het wist, was ik een gepassioneerd
verzamelaar. 

S@l: Hoe schat u uw verzameling in? Zijn er veel verzamelaars, misschien zelfs
een internationale gemeenschap?

LT: Er zijn alles bij elkaar inderdaad vrij veel verzamelingen, maar onze
collectie is één van de grotere. Dit type privécollecties gaat vaak verloren
wanneer de bezieler ervan overlijdt. De objecten gaan dan typisch naar
een groot natuurhistorisch museum, waar ze in een magazijn belanden,
of alles wordt verkocht op een veiling, waardoor de hele verzameling
weer uit elkaar valt.

Leentje Vandenhoudt: Dat is precies wat wij proberen te vermijden.
Wij doen een inspanning om aan deze collectie een duurzame toekomst
te verzekeren, door ze een thuishaven te geven. 

S@l: Heel letterlijk zelfs: u hebt er een huis voor gebouwd.

LT: Ja, we hebben deze woning gekocht en ze uitgebreid met een gebouw
op maat van de collectie. We hebben daarbij kunnen rekenen op een
geëngageerde architect, Jerry Popeye. Hij had nog nooit een tentoonstellings -
ruimte ontworpen, maar hij heeft zich in ons project vastgebeten en ik kan
niet zeggen hoe blij ik ben met wat hij hier heeft gerealiseerd. Wij hadden
allerlei wensen, de ruwe uitstraling van zichtbeton die de skeletten mooi tot
hun recht laat komen, sobere verlichting, een nokhoogte die voldoende
ruimte laat voor de dag dat ik ons giraffenskelet wil monteren… De architect
heeft heel sterk meegedacht en zijn competentie ter beschikking gesteld
van onze droom. 

Luc Tyteca leidt ons rond in deze heel aparte
opstelling. De houten vitrines zijn gedoneerd
door de Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde. We starten bij een kast waar de
grote diversiteit van zoogdierenschedels
wordt getoond, van vederlicht vleermuis -
schedeltje tot massieve olifant. Boven deze
kast hangt er een schedel die er niet in zou
passen: een gigantische schedel van een
potvis, met een reeks tanden zo lang als uw
vingers en drie keer dikker. Een blik naar
boven geeft ons een eerste zicht op het
volledige olifantenskelet dat een verdieping
hoger staat.

LT: Dat olifantenskelet heb ik zelf in elkaar gezet,
stap voor stap. In veel musea ga je grote skeletten
zien die in een stalen kader staan waarin ze
ondersteund worden – maar dat wilde ik niet.
Hier is dat tweede buitenskelet er niet en sta je
direct in contact met het authentieke ding.
Het hangt op aan het plafond met stalen kabels.

LV: Ik was er niet altijd gerust in, Luc stond
te balanceren op een geïmproviseerde stelling
om alles precies juist te krijgen. En snel gaat het
ook niet. 
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Schedels als kunstwerken:
MuseOs 
DOOR SISKA WAELKENS

Luc Tyteca en Leentje Vandenhoudt ontvangen ons
in hun verbouwde woning in Koksijde
– het oorspronkelijke woonhuis werd uitgebreid
met een mooi volume met wanden in zichtbeton
en grote raampartijen. Vanuit een zijstraat krijg je
al een glimp van enkele pronkstukken van MuseOs,
het natuurhistorische museum dat zij hebben
gebouwd rond hun merkwaardige verzameling. 

Opening van MuseOs: het olifantenskelet kijkt toe



Onderweg naar boven zijn we nog meer boeiende tentoon stellings -
kasten tegen gekomen, met een reeks schedels van katachtigen van
groot naar klein, een reeks schedels van allerlei types varkens, veel met
slagtanden. De muren zijn getooid met reeksen hoorns en geweien.

LT: Mannetjesherten hebben een gewei; dit is puur bot en groeit als een
uitsteeksel van de voorhoofdsbeenderen. Elk jaar gooien ze dat gewei af en
op enkele maanden tijd maken ze er een nieuw aan om te bewijzen dat ze
kerngezond zijn. Dat kost wel een hoop energie, allemaal voor de mooie
ogen van de vrouwtjes. En wat die varkensslagtanden betreft: normaal blijft
de groei daarvan “binnen de perken” omdat boventanden en ondertanden
elkaar afslijten en in evenwicht houden. Bij bepaalde volks stammen in
Zuid-Oost-Azië (Borneo) worden de bovenhoektanden van huisvarkens
verwijderd zodat de onderste slagtanden blijven doorgroeien tot ze een
volledige ring vormen. Op dat ogenblik wordt het dier geslacht en de ringen
geoogst om als juweel te worden gebruikt. In het museum hebben we een
onderkaak waar de twee volledig rondgegroeide slagtanden nog inzitten…
een zeldzaam object.

Helemaal boven is er een kast met schedels die genderverschillen
tonen, bijvoorbeeld gorilla’s: de mannetjes hebben een veel grotere
schedel, met een kam. 

LT: Ik ben door de jaren een merkwaardig fenomeen op het spoor gekomen
in verband met gorillaschedels: ongeveer vijf procent van de mannetjes
hebben helemaal geen kam, maar wel een zwaardere schedel zodat ze toch
voldoende spieren kunnen aanzetten. Ik ben bezig met een grootschalig
onderzoek naar het verband tussen kamgrootte en schedelgewicht; ik heb
al in vele verzamelingen gorillaschedels gefotografeerd en gewogen en
heb nog afspraken met andere verzamelingen. Als we tot een statistisch
significant verband komen, dan wordt dat iets voor de vakliteratuur.

S@l: Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor een opleiding in de biologie?

LT: Ik was van kleins af gefascineerd door dieren. Als men mij vroeg wat ik
later wilden worden, dan zei ik dat ik het nog niet zeker wist, maar dat het
met een B zou beginnen: bakker of bioloog. Mijn vader was bakker.
Uiteindelijk heb ik de twee gedaan, en waren beide nuttig: als ik geen biologie
had gestudeerd, had ik nooit die verzameling aangelegd; als ik niet ruim
twintig jaar in de bakkerij had gewerkt, had ik ze geen thuis kunnen geven.

LV: Ik ben eigenlijk begonnen met een opleiding in de wiskunde, omdat ik
graag les wilde geven. Maar die abstracte wiskunde lag mij niet zo goed,
en dan ben ik biologie gaan doen. u

Soms vergeleken we ’s avonds wat we door
de dag hadden gedaan: dan had ik een half
huishouden verzet en boodschappen gedaan
voor een week, en Luc had drie gaatjes geboord
in een schouderblad en twee ribben.

LT: Maar die gaatjes zaten wel helemaal juist.
Er is geen snelbouwsysteem voor skeletten.
Het is geduldig puzzelwerk.

Door de architectuur van het museum krijg je
voortdurend andere zichten op de objecten.
Zoals die olifant: je ziet hem al van buiten,
een wenkende olifantenkont. Binnen sta je er
eerst onder. Vanop de eerste verdieping sta je
er naast en kan je inschatten hoe groot en
zwaar het dier is – een dijbeen weegt een
eind boven de 20 kg; skeletbouw heeft
z’n atletische kanten. Helemaal boven in
het museum kan je naar beneden kijken over
de rug van de olifant, en dan zie je ook hoe
hij vasthangt aan het plafond. Ook de grote
potvisschedel geeft nog een geheim prijs als
je helemaal boven staat: daar zie je dat de
schedel asymmetrisch is, met één neusgat
aan de linkerkant dat veel sterker ontwikkeld
is dan het andere. 

LT: Het linkerneusgat staat in verbinding met
het spuitgat en speelt een essentiële rol bij de
ademhaling van het dier. Het andere neusgat is
zijn functie in de ademhaling verloren en speelt
een rol bij het echolocatiesysteem van de potvis. 
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Leentje Vandenhoudt en Luc Tyteca

De Babyroussa, een varkensachtige



Ik wilde nog altijd lerares worden, maar toen ik
Luc leerde kennen heeft hij mij al snel gezegd dat
ik er rekening mee moest houden dat hij de zaak
van zijn vader zou overnemen, en dat ik dus wel
eens mevrouw van de bakkerij kon worden…
En zo is het ook gegaan. 

S@l: Dat was een serieuze aanpassing?

LV: Dat kan je wel zeggen, ja. Ik had mijn jonge
leven in een eerder gesloten huis in Diest gewoond,
en nu stond ik lange dagen in een winkel waar
iedereen van ’s morgens tot ’s avonds in en uit
kwam voor een brood, een taart en een babbel.
We hebben vele jaren echt keihard gewerkt, in de
zomer bleven we permanent open zonder één
rustdag. Dat we aan de zee wonen, betekent dat
we ook altijd tijdens alle schoolvakanties aan het
werk bleven.

LT: Ik heb eenentwintig jaar als een kluizenaar
geleefd: overdag slapen en ’s nachts werken.
Veel tijd voor een sociaal leven heb je niet als
warme bakker. Maar ik deed het graag en kan
me nu helemaal uitleven in mijn passie.

S@l: Het museum staat in verbinding met jullie huis.
Jullie zijn het gewend om tussen de skeletten te wonen?

LV: In de nieuwe vleugel is er ook één privévetrek:
onze slaapkamer. We gaan door het museum
als we gaan slapen en zeggen goedenacht aan
de schedels.

LT: Gelukkig hebben we weinig last van buren -
lawaai, onze huisgenoten geven weinig lawaaierige
feestjes. Alleen op 31 oktober kan het wel eens
ambiance zijn.

S@l: Hoe maak je een schedel schoon? 

LT: Weefselresten verwijderen gaat het efficiëntste
met de hulp van vleesetende kevertjes.

LV: Maar het grote geheim van de schone
schedel, dat is wasmiddel met enzymen. 

Een bad van 60 graden met een goede dosis Biotex.

S@l: Wat vinden jullie zelf de strafste specimens van de verzameling?

LT: Er is een fossiele schedel van een oerrund van 120.000 jaar oud.
We hebben schedels van een aantal uitgestorven dieren zoals de holenbeer.
Heel bijzonder is ook het opgezette aye-aye-aapje: dat is een merkwaardige
lemuursoort uit Madagascar. De aye-aye is één van de meest mysterieuze
zoogdieren ter wereld. Zijn lichaamsbouw en zijn grote naar voren gerichte
ogen zijn die van een halfaap, maar hij heeft ook een ruige pluimstaart zoals
een eekhoorn, vlijmscherpe snijtanden zoals een knaagdier, grote naakte
oren als een vleermuis en een hele rare middenvinger: dun, houterig en met
een haakvormige klauw. Daarom wordt hij ook het vingerdier genoemd. 

LV: Mijn lievelingskast is die van de dwergantilopen en de duikertjes.
Die zijn gewoon zo mooi. Ook bijzonder is het rariteitenkabinet, dat vreemde
afwijkende schedels bevat zoals een dubbele schedel van een siamees
kalfje, een waterhoofd, een cycloop, een hazenlip…

S@l: Jullie ontwikkelen zelf ook de hele publiekswerking van het museum?

LT: Jawel, we proberen het zo aantrekkelijk en leerzaam mogelijk te maken.
Deze zomer komt er een groep kinderen een dag in het museum spenderen,
in het kader van een museumkamp van vijf dagen. We bereiden een aantal
opdrachten voor: kunnen ze op basis van een silhouet de oorspronkelijke
schedel terugvinden? Kunnen ze aangeven welk gewei bij welk type
antilope hoort? 

S@l: Hebt u een boodschap voor de lezers van science@leuven? Waarom moeten
zij deze zomer het museum bezoeken?

LT: Toen ik in het begin over de plannen van een schedelmuseum sprak
met vrienden, kreeg ik de raad om naar bestaande musea te gaan kijken om
ideeën op te doen. Ik heb dat gedaan, en inderdaad een beeld gekregen
van wat ik wilde doen: iets anders dan wat er al bestond! Bij de presentatie
hechten we veel belang aan het esthetische. Neem de muren met de
hoorndragers: je zal als je er voor staat nergens hoorns zien kruisen, en het
geheel ziet er evenwichtig uit. Ik wil op een alternatieve manier respect voor
de natuur afdwingen. Dieren zijn niet alleen aan de buitenkant mooi, ook de
binnen kant is magnifiek. Ik zie elke schedel uit mijn collectie als een kunst werk.
En dat is ook wat ik aan de bezoekers wil overbrengen, de dieren wereld met
andere ogen bekijken… zich verwonderen over al die verborgen schoonheid
en bewondering en respect voelen voor alles wat leeft… Dit is onze
bescheiden bijdrage aan de bescherming van de ons resterende natuur. t

HOE IS HET NU MET
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MuseOs in opbouw

Professor Queghebeur en professor De Loof
bij de opening

Professor Thys van den Audenaerde en
professor Jos Snoeks, een jaargenoot van
Luc en Leentje, bij de opening

MuseOs, Veurnestraat 2, Koksijde 8 www.museos.be
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Tom Maes graduated as Master
in Chemistry in 1991, in 1997 he obtained

a PhD. He is now Innovation Manager at
Bayer HealthCare and he kindly found

the time to answer some questions about
his career and his life in Leverkusen.

S@l: Hi, Tom. After you left the KU Leuven in 1997, you started
working for Bayer. Bayer has an ambitious mission: “Science for
a better life”. How do you feel you contribute to that goal?

The science definitely refers to our development of new
molecules to use in new and innovative products and solutions
with the aim of improving the health of humans, animals,
and plants. However, it doesn’t stop there; the scientific
development as such is not enough. Once new molecules
have been developed, you also need the expertise to put
these high quality products in the hands of our customers.
That is what the organization (manufacturing, quality and
supply chain) I work for does. 

S@l: You hold a position as an Innovation
Manager at Bayer in Leverkusen.
Could you specify?

There is a lot of innovative potential in
how to manufacture or supply products.
There is also a lot of scientific and
technological progress that helps us. Think for example of the
possibilities that robotics, social media, smart glasses, additive
manufacturing or machine learning bring to the table. It is my
job to encourage and support the organization in exploring
these possibilities and developing solutions to turn this in real
value for our customers. 

S@l: What are your goals, what are your main objectives? 

Our biggest challenge is that we would like to skyrocket our
flexibility. High quality embedded in a fast and flexible production
and supply chain is a prerequisite for advances like personalized
medicine. To make this reality happen, we have to experiment
with recent technologies to speed up how we share information
and tasks between departments or in projects digitalize or
automate certain activities. 

S@l: After a couple of years working for Bayer in Antwerp,
you switched to their headquarters in Leverkusen. How do you like
living in Germany? 

We like it, a lot! When we moved in 2003 we planned on
staying for three years, and now we’re still there. But there is
a big difference between going on holiday and living in a foreign
country. We were surprised at the many differences you
encounter even if you only moved 250 kilometers eastwards.
The school system is completely different, public transportation

actually works and in the region where we
live, Carnival is celebrated intensively.
Most impressive about our move was
how fast our kids assimilated. They went
to a German school and made friends
really quickly. Right now our two eldest
are studying at KU Leuven and are
perfectly bilingual. I never quite cracked

the bilingual level – when some colleagues want to tease me,
they say I sound like Rudy Carrell (sic).

S@l: You started as Plant Manager for Bayer in Antwerp
immediately after your PhD, and you never left the company.
What are the advantages of working for a large concern like Bayer?
Don’t you sometimes wish you were part of a small start-up doing
something really exciting?

I was fascinated by the job of plant manager after I did an
internship at Bayer and gradually started to realize that
academics and industry are worlds apart. So I was really
excited when I was hired to be the assistant plant manager in
Bayer Antwerpen (the facility now belongs to Lanxess). I still
remember my first couple of weeks. I didn’t understand a word
of what they were saying. They use so much specific terminology
and abbreviations that it felt as if they were speaking another
language. But you learn and adapt quickly. The benefit of
working for a company like Bayer is the career opportunities
you get. I decided to do a lot of department changes. u

The spirit of innovation
BY SISKA WAELKENS & TOM MAES
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Tom Maes. © Achim Bieniek für den Innovation Day der Casinos Austria und
Österreichische Lotterien Gruppe

“There is a lot of
innovative potential
in how to manufacture
or supply products.”
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After being a plant manager of a chemical plant, I moved to
in-house consulting and managed projects in many countries.
After that I got the opportunity to head the strategy department
for manufacturing and supply chain at HealthCare. And now
I am in innovation. By staying in the same company in different
functions and areas, I have many contacts in the organization to
help me to realize our innovation projects. That is really exciting. 

S@l: How useful is a PhD when you start a business career?
Is experience in research a useful skill in a business environment? 

It does help a lot, but not in the way I thought it would when
I left university. It’s not the specialized knowledge I gathered.
It’s the skills to tackle hard and complicated problems. Let me
share one anecdote: We were scoping out a complicated
project in a big team and after a couple of hours, I was quite
sure that the moderator is a chemist (and he is). He approached
the challenge in a way that was instinctive to me but not
the others. Connecting with others is
however a challenge in business that
isn’t addressed enough in PhD research. 

I was however lucky to have a particular
assignment during my last 6 months of
my PhD at university. I was part of an
interdisciplinary team for an educational
project. Together with a biologist,
sociologist, psychologist, and an
educator, we analyzed all seminars and
tutoring sessions. It was the first time
I realized how small my world was. Opening up and learning
from other disciplines is so enriching and essential if you want
a business career. 

S@l: Can you remember why you choose to start an education
in chemistry? 

That I remember very well. It was during the final exams of my
first year in high school. I was early and was standing beside
an 18 year old who was preparing his final chemistry exam.
Since that day I’m intrigued by chemistry. My interest in quantum
chemistry and ambition to go to industry came about similarly.
When my high school chemistry teacher introduced atomic
models and mentioned quantum chemistry, I wanted to get to
the bottom of it. An internship I did to fund my PhD introduced
me to operations in industry. The variety of tasks of a plant
manager impressed me so much that I had the ambition of
holding such a position.

S@l: The Faculty of Science proposes a programme in
Business and Innovation as a Minor. What do you think about
this programme? 

I learned about this programme a year ago and was
immediately fond of it. The minor teaches you a theoretical
background and then lets you practice innovation. 

In doing this, I’m sure that students will experience a
combination of both frustration and excitement. There will be
a moment where they realize that they get much more valuable
feedback by pitching early prototypes than by doing an extra
week of research. This is mind blowing in a way, as it means
that they are cultivating an innovative spirit. 

S@l: Would you have taken it, had it been available?

That’s a tricky question. Ask me today I say “yes of course”.
Rewind 20 years and I am not so sure anymore. My research
was not fit for commercialization, so I probably would have
thought this programme was not relevant for me. Hopefully
today’s students are smarter and realize the minor’s benefits
regardless of their specific field of study.

S@l: You are fairly active on Twitter – what target group are you
aiming at, and with what purpose? 

I do it for fun and have no target group
in mind when I tweet something.
It is the only platform on which I beat
my daughter in regards to the number
of followers. I find it a very efficient tool
to get a plethora of interesting links and
diversified views. It is amazing how fast
you get in touch with interesting people
through social media. Reach out to
someone and you practically always
get a positive answer.

S@l: At the Faculty of Science, we rather think too few girls are
studying chemistry. Do you agree? What can we do about this?

We need to convince more girls to study science or
engineering. I see however no quick fix. Twitter campaigns
like #WomenInSTEM are important but do not have a lasting
impact. More long term and more promising to me are
initiatives like the “Chemiebende” or “Mooi en cool met
Chemie”. It made it easy for teachers to do fun chemistry
experiments with their students. They made bath salt, bath
bombs, and stuff like that. You need to do science in order
to gain an interest in it. That is the basic assumption of these
sorts of initiatives. We need more of that, and we need to
figure out how to tell girls that they can do it, too. Too often
they have been influenced by stereotypes regarding girls and
natural sciences.

S@l: Thank you, Tom, and all the best! t

“Hopefully today’s
students are smarter
and realize the minor’s
benefits regardless of
their specific field of
study.”
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David Dudal
(°1979, Oostende)
studeerde Latijn-
Wiskunde aan
het Koninklijk
Atheneum II
Oostende,
waarna hij in Gent
wiskunde ging

studeren (diploma 2001). Daarna was hij
achtereenvolgens verbonden aan de
UGent als FWO aspirant, als post -
doctoraal onderzoeker gefinancierd
door het FWO en het BOF (bijzonder
onderzoeksfonds) en als deeltijds
docent in de theoretische fysica.
David verbleef als gast-onderzoeker
enkele maanden aan het Massachussets
Institute of Technology en de Universiteit
van de staat Rio de Janeiro (UERJ).

In oktober 2014 maakte hij de overstap
naar de KULAK campus, eerst als doctor-
assistent en sinds oktober 2015 als
docent fysica. Hij is er verantwoordelijk
voor de verzorging van een aantal
opleidingsonderdelen fysica zoals
elektromagnetisme, conceptuele
natuurkunde met technische
toepassingen en kwantummechanica.

De onderzoekexpertise van David
is vooral gesitueerd in theoretische
elementaire deeltjesfysica, in het
bijzonder in de beschrijving van de
sterke kwantuminteractie tussen quarks
en gluonen, de fundamentele bouw -
stenen van materie zoals protonen,
neutronen, pionen, enz. Deze theorie
staat bekend als QCD, quantum chromo -
dynamics. Er lopen samen werkingen

met onderzoekers verbonden aan
Amerikaanse, Braziliaanse, Chileense,
Italiaanse, Portugese en Vietnamese
instellingen. Op KULAK leidt David
mee het onderzoek in het team van
Toegepaste Fysica. Naast Golf voort -
planting en Signaalanalyse is er nu ook
een component Deeltjesfysica. Het team
telt een 10-tal onderzoekers en is zeer
internationaal samengesteld. 

Danny Weyns
behaalde zijn
doctoraat in
2006 aan het
Departement
Computer -
wetenschappen
van de KU Leuven.
Hiervoor verrichtte
hij onderzoek naar software-architectuur
voor multi-agent systemen. Tijdens zijn
postdoctorale periode, als onderzoeker
verbonden aan het FWO, verschoof de
klemtoon in zijn onderzoek naar de
studie van zelf-adaptieve software
systemen. In 2011 werd hij professor
benoemd aan de Linneaus Universiteit
in Zweden, waar hij zeer succesvol een
onderzoeksgroep uitbouwde. Sinds
oktober 2015 is hij opnieuw verbonden
aan de Leuvense Alma Mater, maar nu
op Campus Kulak. Hij behoort tevens
tot de iMinds-DistriNet onderzoeks groep
van het Departement Computer weten -
schappen. Zijn onderzoeksbelangstelling
concentreert zich op software engineering
voor zelf-adaptieve systemen.
Onder een zelf-adaptief systeem
verstaan we een software-intensief
systeem dat in staat is te reflecteren

over zijn eigen gedrag en zich aan te
passen aan wijzigende condities, steeds
met het oog op het bewerkstelligen van
de systeemdoelen. Zelf-adaptiviteit is
een sleutelmechanisme in het omgaan
met onzekerheden, steeds vaker een
karakteristiek aspect van moderne
software systemen.

Een mooi voorbeeld hiervan is een
intelligent systeem dat de veiligheid
in gebouwen opvolgt door gebruik
te maken van een netwerk van kleine
sensoren die toezicht houden op
bv. toegangscontrole, de al of niet
aanwezigheid van mensen, de toestand
van de elementen in het gebouw zoals
deuren en ramen, de hoeveelheid
koolstofmonoxide in de lucht, rook -
ontwikkeling, enz. Dergelijke “Internet
of Things” systemen zijn vaak
onderworpen aan hoogdynamische
omstandigheden in combinatie met
strikte randvoorwaarden qua gebruik
van energie.

In zijn onderzoek concentreert Danny
zich op formalismen en het design van
modellen om systeemdoelen voor zelf-
adaptiviteit te verzekeren. Dit onderzoek
focust enerzijds op het redeneren over
formele architectuurmodellen tijdens de
uitvoering van systemen, en anderzijds
op het toepassen van inzichten uit
controletheorie om zelf-adaptiviteit
te realiseren.

Danny verzorgt meerdere onderwijs -
taken in de opleiding informatica
(computerwetenschappen) op Kulak,
en werkt er aan de verdere uitbouw
van een onderzoeksgroep rond zelf-
adaptieve systemen. t

Nieuwe collega’s
professoren @ Kulak 
DOOR PROF. PAUL IGODT

De groep Wetenschap & Technologie op Campus Kulak
verwelkomt twee nieuwe collega’s professoren.
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Op 20 juni 2016 zal het 50 jaar geleden zijn dat
Monseigneur Georges Lemaître is overleden.
Een verjaardag om niet zomaar voorbij te laten gaan,
want Lemaître was (terecht!) de meest befaamde
hoogleraar die de Leuvense universiteit heeft
voortgebracht in de 20ste eeuw. Hij was de eerste
die de verwijdering van sterrenstelsels kwantitatief
in verband bracht met de uitdijing van het Heelal,
in een model gesteund op de veldvergelijkingen
van Einstein. Hij was het ook die als eerste het
eenvoudige maar boude besluit trok dat die expansie
wees op een singulier begin van de kosmische
geschiedenis, dat we vandaag de ‘oerknal’ noemen.
Hij werkte het eerste formalisme uit hoe
in dit expanderende heelal de grote
structuren tot stand kwamen die we
vandaag sterrenstelsels noemen, en in
een kort maar profetisch artikel in Nature
suggereerde hij dat de oerknal, toen het
oneindig grote ook oneindig klein was,
een kwantum fenomeen kon zijn.

Lemaître werkte in Leuven aan de
Franstalige sectie van de universiteit.
Hem eren kan alleen maar gebeuren
binnen een goede verstandhouding
tussen de KU Leuven en de Université
Catholique de Louvain. Die is er vandaag,
en een eerste stap werd gezet in 2014,
met een gemeenschappelijk colloquium en
de inhuldiging van de gedenkplaat (in vier
talen!) aan het college van Premonstreit,
waar hij zijn werkplek had. Sindsdien werd
ook een lokaal waar hij vaak vertoefde,
ingericht als een sobere herdenking aan de man
en zijn aanwezigheid onder ons. Sober, niet omdat
hij dat was, maar wel omdat er weinig materieel
erfgoed overgebleven is. Zelfs het theeservies dat
op een gedenkwaardige foto prijkt, is verdwenen,
de kopjes zijn gebruikt om chemische materialen
te vermengen, en uiteindelijk weggegooid.

Internationaal gaat deze verjaardag niet onopgemerkt
voorbij. De Pauselijke Academie voor Wetenschappen
zal haar tweede, invloedrijke voorzitter later dit jaar
herdenken. 

Tijdens haar tweejaarlijkse Plenaire Vergadering begin december zal
de Academie een sessie wijden aan kosmologie ter ere van Lemaître,
waar prof. Thomas Hertog de slotrede zal verzorgen. Het mag bovendien
gezegd worden dat ook op het gebied van de verhouding tussen geloof
en wetenschap Lemaître erg modern was.

Een plan wordt thans uitgewerkt om hem met beide zusteruniversiteiten
samen te eren, met twee artistieke standbeelden, één in Louvain-la-Neuve
en één in het College van Premonstreit. De inhuldiging ervan zal wellicht
pas gebeuren in 2017, het jaar waarin beide universiteiten het tweede
eeuwfeest vieren van hun heroprichting, en meteen ook dat van hun
faculteiten Wetenschappen. In volgende edities van deze nieuwsbrief
zal u meer vernemen over de plannen die uitgewerkt worden voor

dit feestjaar. 

In dit dossier mag ook opgemerkt worden hoezeer het stadsbestuur
van Leuven een drijvende kracht is geweest om Lemaître zijn juiste
plaats te geven in het stadsbeeld en als bindmiddel tussen KU Leuven
en UCL. In die lijn ook zijn de plannen nu concreet om in 2017 beide
steden, Leuven en Ottignies-Louvain-la-Neuve, te jumeleren.
Binnen de KU Leuven wordt dit dossier heel dynamisch opgevolgd
door de Commissie Academisch Erfgoed en het vicerectoraat Cultuur,
en dat is essentieel om dit doelpunt nu eindelijk eens te scoren.
Er is dus veel moois op til, maar het zou jammer zijn in die aanloop
niet stil te staan bij 20 juni 2016. t

IN BEELD

Een memorabele
verjaardag
DOOR CHRISTOFFEL WAELKENS
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 februari tot 30 april 2016

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

■ CHEMIE 5/2/16 Stef VANHAECHT Development of metal-substituted and hybrid polyoxometalates T. Vogt
as catalysts for the hydrolysis of biomolecules and their model systems

■ CHEMIE 10/2/16 Iris DESTOOP Solvent-Mediated Chiral Induction in Low-Density Networks S. De Feyter
at the Liquid/Solid Interface

■ BIOCHEMIE EN 15/2/16 Louis DEFORCHE ADAMTS13’s tail tale: Developing antibodies to reveal novel insights K. Vanhoorelbeke /
BIOTECHNOLOGIE S. De Meyer /

W. Maes

■ BIOLOGIE 17/2/16 Katrien SMOLDERS The molecular signature of cross-modal brain plasticity in the mouse: L. Arckens /
Development and application of a targeted plasma membrane G. Baggerman
proteomics approach

■ CHEMIE 19/2/16 Lorenzo FRANCESCHINI DNA analysis with the biological nanopore ClyA G. Maglia

■ FYSICA 19/2/16 Celine VAN BEVEREN Laser-assisted decay and optical spectroscopy studies of P. Van Duppen /
neutron-deficient thallium isotopes M. Huyse

■ BIOLOGIE 22/2/16 Fassil Eshetu TEFFERA The ecology of the major Ethiopian Rift Valley lakes Abaya and L. De Meester /
Chamo, with special reference to water quality and food web structure L. Brendonck /

P. Lemmens

■ GEOLOGIE 23/2/16 Jeroen SOETE Pore network characterization in complex carbonate systems - R. Swennen /
A multidisciplinary approach A. Foubert

■ GEOGRAFIE 29/2/16 Shujing LIU The great rural transformation: land reform and rural livelihoods in China C. Kesteloot

■ FYSICA 4/3/16 Hsingyi CHOU Energy Barriers at interfaces of high-mobility semiconductors V. Afanasiev /
with insulating oxides A. Stesmans

■ CHEMIE 11/3/16 Jochem DEEN High resolution DNA mapping for species identification J. Hofkens /
R. Neely

■ FYSICA 16/3/16 Troy MUNRO Thermal Property Measurement of Thin Fibers by Complimentary Methods C. Glorieux / H. Ban

■ GEOGRAFIE 22/3/16 Esther DANSO-WIREDU The puzzles of living in urban poor communities: the role of informal M. Loopmans
governance structures in housing provision in Accra and Winneba, Ghana

■ FYSICA 23/3/16 Mikhail SHESTAKOV Luminescence in glasses doped with Ag nanoclusters V. Moshchalkov /
L. Cibotaru

■ CHEMIE 23/3/16 Sergio VENTURINELLI Interdisciplinary studies of transition metal compounds in K. Pierloot / 
JANNUZZI supramolecular systems A. Formiga

■ CHEMIE 25/3/16 Koen KENNES From single molecule blinking to zeolite electroluminescence M. Van der 
in polymers Auweraer  /

J. Hofkens

■ GEOLOGIE 25/3/16 David DEBRUYNE Rare earth element, yttrium and Lu-Hf characteristics of hydrothermal Ph. Muchez
deposits in the Central African Copperbelt: Metallogenetic implications,
potential for source rock tracing and radiometric dating

■ BIOCHEMIE EN 1/4/16 Jeroen VANGINDERTAEL In vivo single molecule fluorescence microscopy: J. Hofkens /
BIOTECHNOLOGIE a Caenorhabditis elegans study K. Vanhoorelbeke

■ FYSICA 1/4/16 Hanna The influence of a spin-polarized electrical current on the magnetization C. Van Haesen- 
PADDUBROUSKAYA configuration of patterned thin films donck / A. Volodine

■ CHEMIE 11/4/16 Jan PLAS Exploring reactivity pathways at liquid/solid and air/solid interfaces S. De Feyter

■ CHEMIE 14/4/16 Bart KENENS Control of noble metal photodeposition on TIO2 for efficient photocatalysis H. Ujii / J. Hofkens

■ CHEMIE 14/4/16 Zhenghua LI Diversity-oriented approach to heterocyclic scaffolds employing metal- E. van der Eycken
catalyzed post-Ugi transformations

■ GEOGRAFIE 15/4/16 Cesare DI Reversing neoliberal subjectification.The re-emergence of social M. Aalbers / 
FELICIANTONIO movements around housing and real estate in the metropolitan areas F. Celata

of Rome and Barcelona

■ GEOLOGIE 25/4/16 Simon D'HAENENS Characterization of early Eocene hyperthermals using benthic R. Speijer /
foraminiferal assemblages and stable isotopes E. Steurbaut

■ CHEMIE 27/4/16 David DUPONT Rare earth and critical metal recycling using ionic liquid technology K. Binnemans

■ GEOGRAFIE 27/4/16 Hanne DE BRUE Modelling the long-term evolution of anthropogenic land cover and G. Verstraeten /
environmental impact in the central Belgian Loess Belt – Integration A. Van Rompaey
of archaeological, palynological and geomorphological records

■ WISKUNDE 29/4/16 Guilherme LIMA Energy problems and quadratic differentials in random matrix theory A. Kuijlaars
FERREIRA DA SILVA
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KRINGNIEUWS

Een goed inzicht in de hoeveelheid sediment die
door een rivier wordt getransporteerd is cruciaal.
Te veel sediment kan schade aanrichten in
het leefmilieu: verontreiniging van het water,
beschadiging van infrastructuur of vaargeulen,
dichtslibbende stuwmeren. 

Hoeveel sediment er tot aan de monding van
een stroomgebied geraakt, hangt af van een
aantal factoren. 

Sommige liggen voor de hand: de grootte van
het stroomgebied, bodem- en gesteentesoorten,
klimaat, landgebruik, reliëf. Recent zijn er ook
studies die aantonen dat seismische activiteit
een rol speelt, omdat aardbevingen grond -
verschuivingen kunnen veroorzaken.
Kwantitatieve gegevens over de mate waarin
grondverschuivingen bijdragen tot de hoeveelheid
sediment, zijn er voorlopig te weinig. Ideaal zou je
een inventaris van grondverschuivingen
veroorzaakt door aardbevingen moeten kunnen
vergelijken met gegevens over sedimentexport,
maar helaas zijn er niet veel gebieden waarvoor
beide datasets beschikbaar zijn. Het basisidee van

deze masterproef was, om een model op te stellen waarmee de ruimtelijke
verdeling van grondverschuivingsvolumes kan worden voorspeld.

In de wetenschappelijke literatuur hebben we 236 aardbevingen, met een
grote spreiding aan magnitudes, gevonden waarvoor er informatie was over
de geassocieerde grondverschuivingen. Met een deel daarvan zijn we aan
de slag gegaan om ons model te kalibreren. De bedoeling is om op basis
van de magnitude van de aardbeving en het reliëf in de omgeving te
voorspellen welke volumes aan grondverschuivingen zullen plaatsvinden.

DOOR JENTE BROECKX EN SISKA WAELKENS

Master in de geografie Jente Broeckx behaalde
met zijn masterthesis (promotoren M. Vanmaercke
en J. Poesen) de prijs voor de beste masterthesis,
uitgereikt door de alumnivereniging Leuvense
Alumni Geografen en Toerisme. Om niet enkel
de jury, maar ook de lezers van science@leuven
te overtuigen: hieronder een samenvatting.

Een landschapsfoto van het Siret-bekken in Roemenië. Het hobbelige terrein is kenmerkend voor
de verstoring door grondverschuivingen.
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Aardbevingen,
grondverschuivingen en
sedimenttransport in rivieren



Maar we willen ook de ruimtelijke verdeling van de grondverschuivingen
kunnen voorspellen. Daartoe hebben we 23 grondverschuivings -
inventarissen, verspreid over de aardbevingsgevoelige regio’s op aarde,
gedigitaliseerd in een GIS. Al die gegevens werden samengebracht in een
dataset van 600 000 pixels, waarbij elke pixel aangeeft of er op die plaats
al dan niet grondverschuivingen zijn opgetreden. Logistische regressieanalyses
hebben geleid tot een model dat binnen een getroffen gebied voor elke pixel
de gevoeligheid voor grondverschuivingen voorspelt op basis van de hellings -
graad, de magnitude en de afstand tot het epicentrum van de aardbeving.

Uiteindelijk hebben we de verschillende modellen geïntegreerd, zodat we
een tool hadden om het aantal en het volume van grondverschuivingen te
voorspellen, en om ook via een probabiliteitskaart de grondverschuivings -
aantallen en -volumes toe te wijzen aan elke plaats op basis van een
kansprocedure. 

We hebben nagegaan wat het model ons kan vertellen over de 23 aard -
bevingen. De overeenkomst tussen de gekarteerde grondverschuivingen
en de voorspelde gevoeligheid is goed. We hebben ook het voorspelde
grondverschuivingsvolume berekend na 100 simulaties. Op basis van deze
simulaties werden ook de onzekerheden begroot: de kans is 50% dat het
voorspelde mediane grondverschuivingsvolume minder dan vijfmaal afwijkt
van het gerapporteerde volume, maar slechts 0.1% dat het meer dan
100 maal afwijkt.

Ten slotte hebben we het model losgelaten op
34 subbekkens van het Siret-rivierbekken in
Roemenië, één van de meest seismisch actieve
gebieden in Europa. Voor alle aardbevingen met
een magnitude groter dan vier van de laatste
vijftig jaar hebben we een voorspelling gemaakt
van de volumes aan grondverschuivingen. 

De resultaten waren interessant: we konden
bevestigen dat seismische activiteit zonder twijfel
aanleiding geeft tot hogere sedimentexport in
de rivierbekkens. Verder werd ook duidelijk dat
de impact van de grootste aardbeving in de regio
(Mw 7.6, 1977) weliswaar groot was, maar de
geomorfologische impact van de frequente
kleinere aardbevingen eigenlijk als optelsom
groter is. Om die reden is er geen overmatige
sedimentpuls vlak na de aardbeving van 1977:
de rivieren zijn gewoon permanent overladen met
sediment door de continue seismische activiteit. 

Met dit onderzoek
hebben we een
globaal toepasbaar
model ontwikkeld
om aardbevings -
geïnduceerde grond-
verschuivingen te
simuleren op een
ruimtelijk expliciete
manier. Het is een vrij
simpel model, enkel de
magnitude van een aardbeving en de topografie
in het getroffen gebied is vereist als input.
Het model neemt ook de onzekerheden in
rekening, en die zijn nog behoorlijk groot,
zeker als het over de voorspelde volumes gaat.
Om het model te verbeteren zou het vooral nuttig
zijn om een betere begroting van de volumes na
te streven, eerder dan een betere voorspelling
van het ruimtelijke patroon. t

Jente Broeckx
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Overzicht van 236 aardbevingen met bijhorende momentmagnitudes.



KRINGNIEUWS

Steun het Science@Leuven Fund

Geeft u om kennis?
De Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige masteropleidingen te komen volgen.
Voortaan kunnen beloftevolle wetenschappers via Science@Leuven een beurs aanvragen.

Steunt u dit initiatief? Doe dan zelf een bijdrage aan dit fonds als bedrijf of privépersoon!

• Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.
• Voor giften vanaf 40 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.
• Storten kan op IBAN rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven, Oude Markt 13,

3000 Leuven. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling +++400/0003/81268+++ toe te voegen.

Voor alle praktische info:
http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund
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Na het bezoek van de meer dan 3 km diepe
geothermische boring op de Balmatt-site van
VITO eind 2015, zijn we het begin 2016 terug
wat minder diep gaan zoeken. Met een 16-tal
gegadigden werd op 29 april het gure voor jaars -
weer getrotseerd om wat ondiepere geologie
van naderbij te bekijken. Het werd trouwens
niet louter een geologische uitstap, maar eentje
met verschillende raakvlakken ermee.

We bezochten eerst twee zandgroeves te Neerijse
in het Brusseliaan, waarvan een nog in exploitatie
en een andere momenteel in het beheer van
Natuurpunt. 

In de eerste groeve kregen we van Rik Houthuys
en Jan Elsen een deskundige uiteenzetting over
het ontstaan van deze, in de regio zowel
geologisch als hydrogeologisch, belangrijke
afzetting en de erin lokaal aanwezige natuur -
steen. De variabiliteit ervan kon tegen een verse
ontginningswand ook van nabij worden bekeken.
Wat verderop kon in de oude zandgroeve
worden gekeken hoe er door de ingreep van
een ontginning (doorbreken van de grondwater -

tafel en ontstaan van een poel) een natuurlijk biotoop ontstond voor de zeer
zeldzame vroedmeesterpad. Dit biotoop wordt door Natuurpunt maximaal
in stand gehouden en werd ons toegelicht door Thomas Vandenberghe.

Een paar fikse regenbuien verder, en na een wandeling doorheen de holle
wegen van het leemplateau en het natuurgebied ‘Doode Bemde’, kwamen we
aan op de laatste locatie van de dag. In brouwerij De Kroon in Neerijse,
een van de laatste ambachtelijke brouwerijen in Vlaanderen met een
volledige uitrusting, werd de dag besloten met een zeer geanimeerde
en gesmaakte rondleiding door Freddy Delvaux waarbij uiteraard een
degustatie van de verschillende bieren niet mocht ontbreken. Al komt het
brouwwater niet meer uit de bron ter plaatse (de kwaliteit laat dit niet toe),
is het toch de bedoeling om deze op termijn terug te gaan gebruiken,
waarmee er opnieuw een link is met de ‘rijke’ ondergrond in de regio.

BVLG-voorjaarsactiviteit 2016

Bezoek aan de zandgroeve te Neerijse. Rondleiding door Freddy Delvaux.



CAMPUSPRAAT

Eerste fase bachelor in
de chemie bezocht OLEON

Zo snel mogelijk een goed beeld krijgen van je
mogelijke toekomstdroom, getint door een
wetenschappelijke discipline. Dit wordt aan de
KU Leuven “werken aan je disciplinary future self”
genoemd, of meer concreet: al in de 1e fase van
de bachelor in de chemie op bedrijfsbezoek gaan!

Op donderdag 28 april 2016 bezochten we het in kader van het vak
industriële en technische chemie Oleon in Oelegem, een bedrijf in de
oleochemische sector wat wil zeggen dat het zich bezig houdt met het
bewerken van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Een voorbeeld van
duurzame chemie, de moeite waard om eens van naderbij te bekijken.
Weinigen hadden voor het bedrijfsbezoek echter van Oleon gehoord.
Het was dan ook verrassend om te zien hoe alomtegenwoordig hun
producten zijn. Er worden verschillende esters en dimeren van vetzuren
gemaakt, met een breed gamma aan toepassingen, van ingrediënten
voor shampoo tot het dunne laagje chocolade van je Twix.

Na een korte presentatie van Ben, de manager van Oleon in Oelegem,
met onder andere een overzicht van alle Oleon-sites in de wereld,
kregen we een inzicht in het dagelijkse leven van enkele medewerkers
van Oleon. Sven en Pieter zorgden nadien voor respectievelijk nog
meer concrete info over processen/reacties en een rondleiding buiten
op de site. 

Het hele team kwam over als vrij jong en
dynamisch, met aan de ene kant zin voor
initiatief en veel vrijheden (zoals je hiervoor
kan lezen, mag je zelfs de manager met de
voornaam aanspreken), maar aan de andere
kant de nodige zin voor verantwoordelijkheid.
Ook van ons werd natuurlijk verwacht dat we
de nodige veiligheidsregels in acht zouden
nemen alvorens we ons mochten begeven
tussen de enorme reactoren, destillatietorens
en het doolhof van buizen die doorheen het
hele complex liepen. Een instructiefilm en
veiligheidshelmen/brillen mochten dan ook
niet ontbreken. 

“Het bedrijfsbezoek heeft
mij geholpen om een beeld
te krijgen over wat een
chemicus in de industrie
in zijn/haar dagelijks leven
moet en kan doen.”

De rondleiding gebeurde in twee groepen en
was niet heel erg lang, maar om een algemeen
beeld te schetsen van een industrieel bedrijf
was dit zeker voldoende. Ook de temperaturen
zorgden ervoor dat we blij waren om weer
binnen te zijn. We konden vooraf natuurlijk niet
weten dat ons bezoek in de tot dan toe guurste
week van de lente van 2016 zou vallen…

Vermits er continu voldoende tijd was voor
vragen, kon er veel meegenomen worden
naar Leuven (of naar Kortrijk vermits ook de
4 studenten van Kulak deelnamen aan dit
bezoek): voldoende algemene info over het
bedrijf, specifieke info voor het werkje dat
verwacht wordt in kader van dit bezoek, de leuke
ervaring en zelfs een kleine attentie van Oleon!
Bedrijfsgeheimen bleven echter te plaatse; zelfs
prof. Smet mocht bijvoorbeeld niet weten welke
katalysatoren er gebruikt werden en ook de
kleisoort voor filtering in één van de Oleon-
processen blijft een mysterie voor ons. t
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Studenten 1e fase bachelor in de chemie

DOOR DE STUDENTEN VAN DE EERSTE STUDIEFASE
VAN DE BACHELOR IN DE CHEMIE



De Vlaamse
programmeer wedstrijd:
400 jonge programmeurs
in actie 

Programmeren saai? 400 gepassioneerde
programmeurs bewezen op woensdag
2 maart het tegendeel.

Op woensdag 2 maart 2016 verzamelden 400 jongeren
in Diepenbeek voor de 1000e editie (als je binair telt ;-),
anders de achtste) van de Vlaamse Programmeerwedstrijd.
Voorzien van een laptop, eten en drinken en soms zelfs
een grappige teamoutfit bogen ze zich drie uur lang over
de meest uiteenlopende programmeeroefeningen. 

De opdrachten: beheer de collectie van een verkoper
van tweedehandsstrips, tel het aantal eilanden op een
luchtfoto, bereken de voorraad van …, help Garfield om
aan het dieet van zijn baasje te ontsnappen, zoek uit hoe je
met een beperkt budget zo veel mogelijk food trucks kan
bezoeken, zoek een oplossing voor een tectonic-puzzel,
maak een schema om zoveel mogelijk optredens op je
favoriete festival mee te pikken. Het zijn enkele voorbeelden
van serieuze uitdagingen in een aantrekkelijk jasje die de
studenten tijdens de wedstrijd voorgeschoteld kregen.

In groepjes van drie namen ze het tegen elkaar op.
Elke opgeloste oefening stuurden ze door naar een
centrale computer die alles meteen automatisch
verbeterde. Op het scorebord zagen ze live hun
rangschikking in de wedstrijd. Vrijwel onmiddellijk na
het einde van de wedstrijd was de uitslag gekend en
volgde de officiële prijsuitreiking.

Verschillende onderwijsinstellingen en toonaangevende
ICT bedrijven ondersteunen de wedstrijd en willen zo
de passie voor programmeren bij Vlaamse jongeren
aanmoedigen en de knappe ICT-koppen van de toekomst
als eerste ontdekken. t

16

CAMPUSPRAAT

Bekijk hier wat sfeerbeelden: 

8 https://www.flickr.com/photos/
ucleuvenlimburg/sets/72157663013906914

Speeddate
met alumni

“Wat kan ik later doen met een diploma
fysica of wiskunde?”

Dit vragen veel studenten zich af wanneer ze starten in deze
opleidingen. Immers, alle informatiebrochures vermelden
dat een fysicus of wiskundige op vele plaatsen terecht kan,
gaande van de academische wereld, de bedrijfswereld
en het onderwijs tot de openbare sector of zelfs daarbuiten.
Maar wat dit in de praktijk betekent, blijft meestal vaag.
Om de bachelorstudenten een concreet beeld te geven
van de toekomstmogelijkheden in onze maatschappij,
werd daarom vanuit het Departement Natuurkunde en
Sterrenkunde en het Departement Wiskunde op woensdag
2 maart 2016 op de campus in Heverlee een “Speeddate
met alumni” georganiseerd. Via interactieve speeddates van
elk tien minuten kregen de studenten de kans om te weten
te komen waar onze alumni zich dagdagelijks mee bezig
houden in hun job, via welke wegen ze daar terechtgekomen
zijn en welke rol hun opleiding daarin gespeeld heeft. 

Een 50-tal studenten namen deel aan dit evenement
en ze konden elk speeddaten met een 10-tal alumni uit
de opleidingen fysica en wiskunde. 

DOOR LINDA HUYSMANS



Enkele ervaringen van studenten en alumni:

“Door de kleinschaligheid van deze
speeddate krijg je de kans om zeer
persoonlijk kennis te maken met de
alumni en dit is bijzonder interessant.”

“Omdat je nog niet echt aan het
solliciteren bent kan je veel vrijer een
heleboel vragen stellen waarop je een
antwoord zoekt. Dit is toch helemaal
anders dan bv. een bezoek aan
een jobbeurs.”

“De studenten waren echt
geïnteresseerd in mijn verhaal,
ze vonden het zo boeiend dat we
zelfs tijdens de pauze gewoon
verder gedaan hebben.” 

Zowel de studenten als de alumni vonden deze formule
zeer geslaagd en deze speeddate is dus zeker voor
herhaling vatbaar. Dit initiatief kadert in het onderwijsproject
Toekomstgericht Activeren (TogA) van KU Leuven, waarbij
studenten vanaf de eerste fase reeds kennismaken met
hun toekomstperspectieven, in de opleiding (korte termijn)
en daarbuiten (lange termijn). t
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Op 20 april 2016 werd prof. Jean Poesen
beloond door de European Geosciences Union
(EGU, ca. 12.500 leden) Alexander von Humboldt-
medaille tijdens de Algemene Vergadering van de
Unie in Wenen, Oostenrijk, van 17-22 april 2016.
De European Geosciences Union streeft naar
uitmuntendheid in de geowetenschappen en de
planetaire en ruimtewetenschappen ten behoeve
van de mensheid. De Alexander von Humboldt-
medaille is bestemd voor wetenschappers die
onderzoek hebben gedaan in ontwikkelings -
gebieden ten behoeve van de mensen en de
maatschappij waardoor ze een uitzonderlijke
internationale reputatie in geowetenschappen
en planetaire en ruimtewetenschappen hebben
bereikt in de meest brede betekenis van
het woord.

De EGU Awards en het medailleprogramma erkent
jaarlijks eminente wetenschappers voor hun
uitstekende bijdrage op vlak van het onderzoek
in de aarde, planetaire en ruimtewetenschappen,
en identificeert de genomineerden als rolmodel
voor de volgende generatie van de jonge
wetenschappers wier onderzoek nog in de
kinderschoenen staat. De medailles van de EGU
Unie zijn bedoeld voor senior wetenschappers en
zijn de meest prestigieuze prijzen van de Unie die
worden geassocieerd met een EGU Honorary
Membership. t
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Alexander von
Humboldt-medaille
voor prof. Jean
Poesen

Prof. Jean Poesen (midden)

VERSLAG

Ladies@Science
In april vond een nieuwe editie plaats van Ladies@Science.
Ruim 200 meisjes van het vijfde jaar secundair onderwijs namen deel
aan diverse workshops georganiseerd door de faculteit. Nieuw dit jaar
waren de workshops geologie en informatica. t

Fotografie: Filip Van Loock.
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Infodag wetenschappen
2015
Fotoverslag van infodag 19 maart

Elk jaar opnieuw mag de
faculteit een beroep doen op
heel wat vrijwilligers om mogelijk
toekomstige bachelorstudenten
op haar jaarlijkse infodag in de
Campusbibliotheek Arenberg te
verwelkomen. Bedankt allemaal,
zonder jullie hulp is zo’n dag
onmogelijk te realiseren!
Enkele sfeerbeelden… t
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Fotografie: Cindy Beelen
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Op maandagavond 21 maart 2016 waren alle
derde bachelorstudenten uit Leuven, Kortrijk,
Hasselt en de rest van België welkom in de
Campusbibliotheek Arenberg om kennis te
maken met de masteropleidingen die de Faculteit
Wetenschappen aanbiedt. Voor sommige
studenten is een studiekeuze na de bachelor
vrij evident, maar voor de twijfelaars blijkt
een dergelijk evenement erg zinvol.

Ook van dit evenement vindt u enkele sfeer -
beelden terug. t

Fotografie: Cindy Beelen
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Masterevent 2016



Postgraduaataanbod
van de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen

> Het Postgraduaat Big Data & Analytics in
Business and Management (Engelstalig) focust
op het verwerven van kennis over big data and analytics,
met als specifiek doel een brug te slaan tussen de
technische concepten en technieken in het domein en
praktische bedrijfs- en managementapplicaties.

> Het Postgraduaat in het Financiewezen –
Corporate Finance biedt een fundamenteel en grondig
inzicht in de heden daagse financiële theorieën en hun
toepassings mogelijkheden. De opleiding stoelt op een
combinatie van conceptueel en analytisch denken en
praktijk toepassingen, waardoor de opgedane kennis
zowel op korte als op langere termijn inzetbaar is.

> Het Postgraduaat in het Operations
Management zoomt in op de vele uitdagingen die
bedrijven (ook in de dienstensector) ervaren op het vlak
van productie en logistiek. De opleiding geeft een grondig
overzicht van de verschillende recente benaderingen die
momenteel opgang maken.

> Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde speelt in
op de belangrijke en boeiende rol die vastgoed inneemt
in het economische leven. Het postgraduaat biedt een
antwoord op grote en veelzijdige professionele uitdagingen
die onze snel evoluerende samenleving aan vastgoed -
professionals stelt.

Voor meer informatie over onze postgraduaten: http://feb.kuleuven.be/permanente-vorming/home

Bijscholen in uw vakgebied en op de hoogte blijven van de evoluties in het werkveld zijn van cruciaal
belang voor een geslaagde carrière. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is zich daar
terdege van bewust en organiseert in functie daarvan een reeks initiatieven gaande van lezingen
over vormingsinitiatieven tot postgraduaten. De meeste initiatieven worden ’s avonds en in het
weekend aangeboden, waardoor u ze perfect kan combineren met uw professionele activiteiten.
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Colofon

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

Frequentie

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