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Editoriaal

De kogel is door de kerk! De Vlaamse minis-
terraad heeft zich op 27 mei laatstleden 
akkoord verklaard met een studieduur van 
2 jaar voor de masteropleidingen weten-
schappen. Alle geplande masters behalve...  
geografie en informatica. Er heerst dan ook 
een dubbel gevoel op de faculteit: blijd-
schap dat het jarenlange werk eindelijk tot 
resultaat leidde, ontgoocheling dat de politieke wereld toch zo moeilijk 
naar inhoudelijke argumenten luistert en er toch blijkbaar een paar 
onethische zoenoffers moesten vallen om sommige politici te paaien. 
Ondertussen wordt er druk gezocht naar oplossingen. In een volgend 
nummer van science@leuven wordt dieper op dit onderwerp ingegaan. 
Laat mij echter nu al een paar collega’s danken voor het harde werk 
en de onmisbare steun. Mijn voorganger André Verbeure en de andere 
Vlaamse decanen Wetenschappen die samen hebben volgehouden, de 
leden van het afscheidnemende universitair bestuur, juridisch adviseur 
Toon Boon en ... Eddy Van Avermaet die op het niveau van de VLIR dit 
project steeds heeft gesteund.

De K.U.Leuven zelf ondergaat dezer dagen ook nogal wat gedaante-
verwisselingen. U denkt uiteraard onmiddellijk aan de aanstelling 
van onze nieuwe rector en zijn beleidsploeg. Zonder het belang van 
deze gebeurtenis te willen onderschatten, doel ik echter op enkele 
wijzigingen die niet de nationale media haalden maar de facultaire 
beleidsploeg maandenlang aan de praat hield. De uittredende rector 
en zijn team hebben als één van hun laatste beleidsdaden het recto-
raat dichter bij de Campus Arenberg willen brengen: het beleidsniveau 
van de Groep Exacte Wetenschappen, bestaande uit de faculteiten 
Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Bio-ingenieursweten-
schappen, krijgt een aantal beleidstaken en beslissingen toebedeeld 
vanuit het rectoraat. Voor mij is de belangrijkste motivatie hierbij de 
geboden kans om de samenwerking tussen de Arenbergfaculteiten 
daadwerkelijk aan te vatten, niet in het minst op het gebied van 
het onderwijs. Waarom niet, volledig in de geest van Bologna, onze 
Bachelorstudenten de kans geven om te proeven van elkanders eigen 
invalshoek in de exacte wetenschap? Waarom geen bruggen slaan  
tussen elkaars Bachelor- en Masterprogramma’s, zoals dit in 
onze faculteit reeds mogelijk is binnen de wetenschapsdiscipli-
nes zelf? Er komt in 2007 reeds een gezamenlijke opleiding in de 
Nanowetenschappen en -technologie, die nu al Europese erkenning 
geniet binnen het Erasmus Mundus programma. Gesprekken voor 
andere gezamenlijke masterinitiatieven zijn aan de gang. Hopelijk ook 
hierover later meer…  

Zijn dit hersenspinsels die enkel decanen en programmadirecteurs aan 
het einde van die vergaderdag een voldaan gevoel geven, of zal dit ook 
aanslaan bij de abituriënten en studenten? Door dergelijke flexibiliteit 
wordt het keuzeproces zeker boeiender, doch niet eenvoudiger. Aan ons 
om duidelijk te communiceren. In eigen huis mag de bacheloropleiding 
Fysica zich dit jaar verheugen op een verdubbeling (!) van de gene-
ratiestudenten. In een recente enquête bij deze instromers kwam het 
vernieuwende brede karakter van de Fysica opleiding als één van de 
redenen voor hun studiekeuze naar voor. De trend is echter (ook in de 
ons omringende landen) duidelijk te voelen. Een werkgroep 'Verbrede 
bachelors in Nederland' stelt dat het antwoord op verminderde belang-
stelling voor exacte wetenschap erin bestaat de keuzemogelijkheden 
binnen de bestaande opleidingen te verruimen, en niet nieuwe aparte 
bacheloropleidingen te creëren. De studenten worden dan immers te 
vroeg gedwongen een specialisatie te kiezen. De verschillende tewerk-
stellingssectoren, zij het de bedrijfswereld, het wetenschappelijk onder-
zoek of het onderwijs, hebben trouwens geen supergespecialiseerden 
nodig maar flexibele, ruimdenkende en kritisch geschoolde jongeren.

Ik heb er vertrouwen in. Én in het bestuur van de faculteit én in het 
bestuur van de groep zet ik me er de komende maanden voor in. 

Jan Beirlant
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Actueel 

Eerst het goede nieuws. De medemens is wel degelijk geïn-
teresseerd in wetenschap. In een Europees onderzoek uit 
2001 verklaarde bijna de helft (45,3%) van de ondervraagde 
Europeanen dat zij belangstelling hebben voor wetenschap. 
Wetenschappelijke beroepen (zoals arts, wetenschapper en 
ingenieur) scoorden heel hoog in de maatschappelijke appre-
ciatie en ook het vertrouwen in de autoriteit van wetenschap 
was wijdverspreid. 

Maar toch. Twee op de drie Europeanen beschouwden zich-
zelf als slecht geïnformeerd over wetenschap en technologie, 
en meer dan de helft van de ondervraagden gaven te kennen 
dat ze wetenschap niet zagen als een antwoord op maat-
schappelijke problemen als hongersnood of de ecologische 
uitputting van de grondstoffen. Ook loopt het aantal  
jongeren dat voor een wetenschappelijke loopbaan kiest 
stelselmatig achteruit. De studies zijn te saai en te zwaar en 
de kansen op een ‘mooie’ carrière eerder beperkt.

Wetenschap kampt dus duidelijk met een communicatie-
probleem. Mensen willen wel, maar vinden niet gemakkelijk 
de juiste kanalen om met wetenschap in contact te komen. 
Vaak komt wetenschapsvoorlichting te belerend over.  Voor 
anderen is de aangeboden informatie te oppervlakkig of te 
eenzijdig. Wetenschappers vinden het dan weer niet van-
zelfsprekend om tijd te maken voor het brede publiek. Wie té 
veel populariseert, haalt zich immers snel de verdenking op 
de hals niet voldoende tijd te besteden aan onderzoek.

Over wetenschapscommunicatie bestaan ook nog heel wat 
misverstanden. Er heerst vaak verwarring tussen popularise-
ring, communicatie, onderwijs en voorlichting. Men is te wei-
nig op de hoogte van de talrijke nationale en internationale 
bevindingen en onderzoeksresultaten, die de doeltreffendheid 
van communicatie nochtans aanzienlijk kunnen verhogen. 
Het nieuwe programma 'Wetenschapsonderwijs en -commu-
nicatie' wil niet alleen aanzetten tot verdieping en bezinning, 
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Geboeid door wetenschap? Spreek erover!

Het is de taak van de universiteit, en in het bijzonder van een faculteit Wetenschappen, om een goede relatie 
tussen wetenschap en maatschappij te bevorderen en in stand te houden. Met die bedoeling gaat volgend 
academiejaar in Leuven een postgraduate opleiding 'Wetenschapsonderwijs en –communicatie' van start. 
In een beperkt en flexibel programma van 20 studiepunten krijgen studenten een inleiding tot de weten-
schapscommunicatie, een praktijkgericht seminarie rond wetenschapsverbreding. Ze hebben tevens de keuze 
tussen twee modules, respectievelijk gericht op didactiek en op educatie en onderzoek. Een unieke opleiding in 
Vlaanderen!



maar ook tot het verwerven van praktische vaardigheden en 
onderlinge uitwisseling van ervaringen en bedenkingen. In 
de educatiemodule wordt de mogelijkheid geboden om zelf 
onderzoek uit te voeren naar tal van aspecten van weten-
schapscommunicatie: op school, in verenigingen, via de 
media, in wetenschapsparken en –musea. En waarom ook 
niet het ontwikkelen van nieuw educatief materiaal?

Een goede wetenschapscommunicatie, zo stellen alle studies, 
begint bij de jeugd, en in het bijzonder in het wetenschaps-
onderwijs. Leraars wiskunde en wetenschappen presenteren 
aan jongeren een beeld van wetenschap dat ze nog lang 
zullen meedragen. Vinden ze wetenschap boeiend? Is weten-
schap in hun ogen actueel? Kan wetenschap een antwoord 
bieden op hun pertinente vragen? Hoe ontstaat eigenlijk 
wetenschappelijke kennis? Het postgraduaat programma 
wil leraars helpen een eigentijds en verantwoord beeld van 
wetenschap aan te bieden. Via het seminarie wetenschaps-
verbreding komen ze in contact met hedendaagse thema’s, 
soms controversieel, soms gewoon boeiend. Ook geeft een 
brede waaier van keuzevakken de mogelijkheid om naar eigen 
wens je competentie aan te vullen met relevante en actuele 
kennis.

In de didactische keuzemodule kunnen leraars, die al een 
lerarenopleiding gevolgd hebben, een bijkomende vakdidac-
tiek volgen, in het bijzonder interessant voor wie in zijn 
onderwijstaak vakken doceert die niet tot zijn kernopleiding 
behoren. 

Wetenschapscommunicatie iets voor jou?  
Voor meer info kan je contact opnemen  
met prof. Geert Vanpaemel: 
Geert.Vanpaemel@arts.kuleuven.be 
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Actueel 



Op 4 mei 2005 werd een nieuwe computercluster geïnstalleerd in LUDIT. De K.U.Leuven beschikt daarmee weer 
over een ‘supercomputer’. Deze nieuwe HPC-infrastructuur opent interessante mogelijkheden voor weten-
schappelijk onderzoek in heel wat verschillende domeinen. Het systeem werd ingehuldigd op 12 mei l.l..
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In beeld

Een ‘supercomputer’ aan de K.U.Leuven

De reeds bestaande cluster van het CPA (Centrum voor 
Plasma Astrofysica) werd in de nieuwe cluster geïnte-
greerd zodat het nieuwe HPC-systeem (High Performance 
Computing) bestaat uit 174 ‘rekenknopen’ die bijna allemaal 
2 processoren (AMD Opteron) en 2 GB RAM geheugen bezit-
ten. Twee van de 174 knopen bevatten elk 8 processoren en 8 
knopen bevatten 16 GB RAM geheugen zodat het systeem in 
totaal 360 rekenprocessoren bezit en meer dan 500 GB RAM 
geheugen. Het HPC-systeem heeft een theoretische piek-
performantie van 1,8 Tflops (in dubbele precisie, 3,6 Tflops 
in ‘single precision’) en een totale opslagcapaciteit van meer 
dan 30 TB.

In heel wat domeinen van de exacte en toegepaste weten-
schappen steunt het onderzoek steeds meer op numerieke 
modellering en/of op de analyse van grootschalige datasets. 
Eenvoudige, kwalitatieve modellen hebben definitief plaats 
geruimd voor meer realistische, kwantitatieve modellen,  
die rekening houden met allerlei fysische en geometrische 
effecten die voorheen niet gemodelleerd werden wegens te 
complex of te omslachtig. Voor dergelijk onderzoek is, naast 
efficiënte algoritmen, een zeer grote computercapaciteit 
(zowel qua rekenkracht als geheugen) nodig. Echt grote pro-
blemen kunnen enkel met ‘supercomputers’ opgelost worden. 

De nieuwe HPC-infrastructuur werd gefinancierd vanuit ver-
schillende bronnen. Na een verzoek van de ICTS-raad heeft 
het GeBu begin 2004 een budget van 500 kEUR beschikbaar 

gesteld. In het kader van de Impulsfinanciering ‘zware  
apparatuur’ werd het project ‘Een hoogperformant Teraflops-
computersysteem’ in de tweede ronde (eind 2005) goed-
gekeurd, voor een totaal bedrag van 1 miljoen euro. Aan dit 
project werken 16 verschillende onderzoeksgroepen van de 
K.U.Leuven en een onderzoeksgroep van UGent mee. Een 
derde geldbron kwam tot stand door het samenvoegen van 
uitrustingskredieten van verschillende onderzoeksgroepen. 
Het totale budget wordt beheerd door een HPC-stuurgroep 
waarin alle gebruikersgroepen zijn vertegenwoordigd. Het is 
deze HPC-stuurgroep die na uitgebreid onderzoek van  
de HPC-noden aan de K.U.Leuven en van de offertes van  
verschillende leveranciers het huidige systeem bestelde. 
Hierbij werd het beschikbare geld niet in één keer uitgegeven, 
zodat het systeem begin 2006 en 2007 verder kan uitgebreid 
worden.

In principe kan iedere onderzoeker aan de K.U.Leuven gebruik 
maken van de nieuwe supercomputer. De HPC-stuurgroep 
heeft een formule uitgewerkt om de beschikbare rekenkracht 
billijk te verdelen. Groepen die mee investeren in de uitbrei-
ding van de cluster, krijgen meer rekenkracht toebedeeld. De 
formule is zo opgesteld dat het voor een onderzoeksgroep 
financieel interessanter is om te participeren in dit HPC-pro-
ject dan ‘eigen’ apparatuur aan te kopen. De HPC-stuurgroep 
hoopt zo in de volgende jaren genoeg investeerders te ronse-
len om de HPC-infrastructuur up-to-date te houden. 

Meer informatie over het HPC-systeem en over het gebruik 
ervan, is te vinden op: www.ludit.kuleuven.be/hpc/cluster
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De resonantiegroepen zijn een overlegplatform tussen leerkrachten uit het secundair onderwijs, docenten en 
monitoren uit de eerste bachelorjaren Wetenschappen, dat dit academiejaar werd opgericht aan de faculteit 
Wetenschappen. De bedoeling van deze groep is de communicatie tussen secundair onderwijs en universiteit 
te bevorderen en zo ook de aanpassing van nieuwe eerstejaarsstudenten aan het universitair onderwijs vlot-
ter te laten verlopen. Er zijn resonantiegroepen opgestart voor alle hoofdvakken van het eerste bachelorjaar 
(wiskunde, fysica, biologie, chemie, geologie/geografie).

In beeld

De resonantiegroepen
Dialoog tussen secundair onderwijs en de universiteit

Een eerste concreet initiatief richtte zich op de begintermen 
van de vernieuwde opleidingsonderdelen (OPO's) uit de eerste 
bachelor Wetenschappen. Aangezien in het secundair onder-
wijs momenteel nieuwe leerplannen met eindtermen inge-
voerd worden, is het belangrijk na te gaan of de beginsituatie 
in de eerste bachelorjaren wel voldoende afgestemd is op de 
nieuwe onderwijspraktijk in het secundair onderwijs, specifiek 
in studierichtingen met een component wetenschappen. 

In een eerste vergadering kregen de deelnemende leerkrach-
ten toegang tot cursusteksten en elektronische leermiddelen 
van telkens één OPO uit het eerste semester in het eerste jaar 
van de bachelors Wetenschappen. De leerkrachten hadden 
dan gedurende drie maanden de tijd om de cursustekst en de 
elektronische leermiddelen van hun OPO door te nemen aan 
de hand van een vragenlijst, die de monitor in overleg met 
de docent had opgesteld. Hierin werd gepeild naar mogelijke 
aansluitingsproblemen omtrent voorkennis en terminologie. 
Ook kwamen meer algemene vragen aan bod, zoals het beeld 
dat leerkrachten voor hun leerlingen schetsen van 'studeren 
aan de universiteit'. 

In een tweede vergadering konden leerkrachten hun ant-
woorden op de vragenlijst met de docent bespreken, enkele 
aspecten uit hun feedback worden hieronder toegelicht. 

Echte voorkennisproblemen werden niet gesignaleerd, nieuwe 
begrippen worden voldoende uitgelegd en nieuwe leerinhou-
den geleidelijk opgebouwd. Wel kan verwacht worden dat de 
heterogeniteit in voorkennis van de nieuwe abituriënten in de 
toekomst zal toenemen, aangezien de nieuwe leerplannen die 
nu ingevoerd worden in het secundair onderwijs meer ruimte 
laten voor schoolspecifieke invullingen. Aangezien leerlingen 
die bijvoorbeeld minder voorkennis wiskunde hebben, het 
moeilijker hebben om het tempo te volgen waarmee nieuwe 
wiskundige begrippen ingevoerd en uitgediept worden, is het 
aangewezen hier meer aandacht aan te besteden.  

De vernieuwingen die de laatste jaren in het secundair 
onderwijs plaatsvinden, vertonen een meer toepassingsge-
richte aanpak, waarbij nieuwe leerstof vanuit de ervaringswe-
reld wordt aangereikt en minder nadruk ligt op het verwer-

ven van domeinspecifieke kennis. Daartegenover staat dat de 
eigenheid van de faculteit Wetenschappen net ligt in de fun-
damenteel wetenschappelijke manier waarop wetenschappen 
bestudeerd worden. De leerkrachten merken bijvoorbeeld op 
dat de eerder abstracte benadering in wiskundige cursussen 
van het eerste bachelorjaar voor de studenten totaal nieuw 
is.

Leerkrachten en docenten bediscussieerden het gebruik van 
de grafische rekenmachine voor het oplossen van wiskunde-
problemen. In het secundair onderwijs wordt het gebruik van 
ICT vooral via grafische rekenmachines aangebracht, terwijl 
aan de universiteit wetenschappelijke software zoals SAS 
(statistiek), maple (computeralgebra) en matlab (numeriek 
rekenen) gebruikt worden. Om de overgang tussen secundair 
en hoger onderwijs minder bruusk te maken, zullen vanaf 
volgend academiejaar grafische rekenmachines toegelaten 
worden voor het inleidende opleidingsonderdeel wiskunde 
dat in alle bacheloropleidingen Wetenschappen op het pro-
gramma staat. De docenten willen de studenten wel bewust 
maken van de risico’s op fouten bij slecht en/of ondoordacht 
gebruik.

Meer informatie over de inhoudelijke voorkennisvereisten 
van elk opleidingsonderdeel zou voor leerkrachten in het 
laatste jaar van het secundair onderwijs bijzonder nuttig zijn 
om hun leerlingen beter te kunnen begeleiden bij hun studie-
keuze. Ook bij de keuze van schoolspecifieke invullingen voor 
de extra uren 'uitbreiding' kunnen deze voorkennisvereisten 
een rol spelen. Het nieuwe vademecum Chemie SOHO kan 
hiertoe alvast een eerste aanzet zijn (zie www.chem.kuleuven.
be/department/sohotekst/sohoteksth1h2sedes.pdf).

Zowel leerkrachten, monitoren als docenten vonden deze 
uitwisseling van commentaar zeer vruchtbaar. Volgend aca-
demiejaar zal de uitgebreide groep verder werken rond de 
problematiek aansluiting secundair onderwijs-universiteit. 

Docenten of leerkrachten wetenschappen die graag lid 
willen worden van deze resonantiegroepen kunnen zich  
inschrijven via www.wet.kuleuven.be/leerkrachten/ 
resonantiegroep.html 



-6- -7-

Iedereen geoloog!

Hoe gaat het nu met…

Frederik wilde na zijn Latijn-Griekse humaniora bij de 
Jezuïeten in Antwerpen een natuurwetenschap studeren. 
Daarbij twijfelde hij tussen geologie of fysica. Een beetje 
twijfelend door zijn beperkte (doch wat later bleek grondige) 
achtergrond in de wiskunde, koos hij voor geologie. En hij 
heeft het zich nooit beklaagd: “Vooral de eerste twee jaren 
vond ik fantastisch: naast de kernvakken chemie, fysica, wis-
kunde en biologie, waren er de cursussen geologie die alles 
in hun context plaatsten. In de licenties kregen diezelfde 
vakken 'geo' voor de naam en kwam er ook meer en meer 
veldwerk bij kijken. Hierdoor leerde ik uit de overweldigende 
natuur informatie te puren op verscheidene schalen. Van het 
allerkleinste (met de elektronenmicroscoop) tot het aller-
grootste (de platentektoniek). Een betere opleiding kan ik mij 
nog altijd niet voorstellen. En reken maar dat ik heel wat heb 
kunnen vergelijken, door mijn studies in het buitenland, voor 
mijn doctoraat en postdoctoraat!”

Voor zijn licentiaatsverhandeling in Leuven, begeleid door 

Prof. Rudy Swennen, gebruikte hij een tomografische 
methode met een microfocale X-stralenbron om 'binnenin' 
een geologisch monster te kijken en op die manier de driedi-
mensionale eigenschappen ervan te bestuderen. Op het MIT, 
onder begeleiding van Prof. Rob van der Hilst, wierp hij zich 
op een ander soort tomografie. Door middel van golfvorm-
analyse van seismische oppervlaktegolven slaagde Frederik 
erin een reconstructie te maken van de bovenste 400-500 
kilometer van de Australische mantel: “Figuur 1 toont de 3D 
verschillen die de lokale voortplantingssnelheden van deze 
Rayleighgolven maken met een globaal referentiemodel dat 
alleen in de diepte varieert (links, in doorsnede). Deze fase-
snelheden worden beïnvloed door de chemische compositie 
en de temperatuur van de lithosfeer, en geven dus aanwij-
zingen over de geologische structuur en evolutie van dit  
continent, op grote schaal en diepte. Zo zie je bijvoorbeeld 
dat de gemiddelde snelheid op 80 km diepte sterk verband 
houdt met de geologische leeftijd van de aardkorst  
(rechts, in kaartvorm). 

Frederik: “De opleiding in de aardwetenschappen die ik in Leuven gevolgd heb doorstaat de vergelijking met 
vele andere landen zeer goed. Dit betekent helaas niet dat ze ook internationaal bekend staat. Daarvoor blijft 
de groep (doctoraats)studenten en professoren, de zogenaamde 'kritische massa', te klein. Een Amerikaans 
professor vroeg mij ooit of de Heer K.U.Leuven een collega van mij was! We mogen dus niet op onze lauweren 
rusten en moeten blijven uitwisselingen zoeken, congressen bezoeken en goede studenten aantrekken. Er zijn 
immers genoeg vraagstukken om de volgende generatie bezig te houden.” 

FREDERIK SIMONS 
studeerde in 1996 af als Licentiaat in de Geologie

Fig. 1



Op een diepte van ongeveer 275 kilometer zijn we Australië 
'kwijt': de wortels van het continent gaan over in de rest van 
de mantel, die door convectiestromen, over miljoenen jaren, 
vrijwel volledig gehomogeniseerd wordt. Op het MIT hield ik 
mij ook bezig met de studie van zwaartekrachtvariaties over 
Australië. Deze worden veroorzaakt door densiteitsverschillen 
(die alweer verband houden met samenstelling en tempera-
tuur en dus de seismische snelheden), maar ook door de 
elastische sterkte van de lithosfeer. Die 'zakt' namelijk 'door' 
onder invloed van gebergtevorming en andere tektonische 
krachten, wat aanleiding geeft tot kleine verschillen in de 
zwaartekracht, die vanuit een satelliet waargenomen kunnen 
worden.”

Zes jaar later behaalde Frederik zijn doctoraat en werd hij 
postdoctoral fellow aan Princeton University. In de jaren zes-
tig stonden Princeton-professoren zoals Harry Hess en Jason 
Morgan mee aan de wieg van de platentektoniek. Princeton 
was dus dé geschikte plek om een paar jaar rustig aan zijn 
onderzoek te werken: “Twee projecten hielden me vooral 
bezig. Het eerste project was vooral theoretisch, het tweede 
eerder praktisch. Met het oog op toepassingen in plane-
taire geofysica (werkend op de bol, dus voor grootschalige 
processen) hebben Prof. Tony Dahlen, Dr. Mark Wieczorek 
in Parijs en ikzelf het zogenaamde Slepian-probleem op de 
sfeer opgelost. Slepian, een wiskundige, werkte bij telefoon-
maatschappij Bell Labs en boog zich in de jaren 1960 over de 
vraag wat het gehalte aan 'informatie' is dat bevat zit in een 
signaal van eindige duur. In de geofysica willen we weten 
welke informatie we kunnen afleiden uit bijvoorbeeld het 
zwaartekrachtsveld van de aarde als we slechts een beperkt 
observatiedomein hebben. Of omgekeerd, wanneer we uit 
modellen die in 'globale' basisfuncties uitgedrukt zijn (de 
zogenaamde sferische harmonieken die ook in de kwantum-
mechanica een grote rol spelen) 'lokale' informatie willen 
afleiden (geconcentreerd, bijvoorbeeld, op een bepaald con-
tinent). De parallellen in beide, toch praktische, vraagstukken 
zijn fundamenteel en rusten op resultaten in vrij abstracte 
wiskunde en kwantummechanica. Onze resultaten komen 
binnenkort uit in het wiskundige tijdschrift SIAM Review en 
zijn zonder meer toepasbaar, zowel in medische beeldverwer-
king ('It’s brain surgery!') als in de planetaire geofysica ('It’s 
rocket science!'). 

Figuur 2 (links) toont een 'lokalisatiefilter' voor hersenanalyse 
(A. Polyakov, New York University), en de overeenkomstige 
filter uit ons eigen werk, toegepast op de aarde (rechts).”

Zijn tweede, veeleer praktische bezigheid op Princeton, betrof 
zijn deelname aan het ontwikkelen van een nieuw soort 
drijvend instrument dat aardbevingsgolven moet opmeten 
in het midden van de oceaan, samen met Prof. Guust Nolet 
en collega’s uit het Scripps Institution of Oceanography. 
Frederik: “Onze kennis van de diepe aarde, zelfs met de 
recentste seismische tomografie, blijft beperkt door het 
feit dat de meeste seismometers zich op land bevinden. We 
moeten dus dringend de oceanen bevolken met een netwerk 
van autonome instrumenten, die passief ronddrijven, over 
intelligente herkenningsalgoritmes beschikken (die ik aan de 
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hand van waveletanalyse ontworpen heb), en via satelliet 
hun gegevens doorseinen. Onze eerste proeftesten waren 
geslaagd: we maten een eerste, relatief kleine aardbeving, 
met een grootte 6, en op een afstand van meer dan vijfdui-
zend kilometer. Figuur 3 toont ons prototype, MERMAID-001 
(Mobile Earthquake Recorder in Marine Areas by Independent 
Divers).” Momenteel zet Frederik zijn onderzoekswerk voort 
als 'Lecturer of Geophysics' aan het University College van  
de Universiteit van London. Naast onderzoek geeft hij ook  
les aan een tiental studenten die geïnteresseerd zijn in de 
globale geofysica. 

Wat blijft hem nu van Leuven bij? “Wat ik in Leuven geleerd 
heb, blijft natuurlijk nuttig, zowel bij mijn onderwijs als bij 
mijn onderzoek. Onlangs greep ik terug naar mijn cursus 
structurele geologie om een effect te illustreren in de mecha-
nica van een continuüm (wat aan de basis ligt van de seis-
mologie). Met mijn theoretisch werk gebruik ik ook geregeld 
de resultaten uit de kwantumchemie, wat ik destijds als keu-
zevak volgde. Het lijkt ook moeilijk voor te stellen (ik wist in 
mijn kandidaturen ook niet waar het nuttig voor was), maar 
ik heb de voorbije maanden bijna dagelijks gebruik gemaakt 
van de Besselfunctie, de Fouriertransformatie, de Stelling 
van Gauss, lineaire algebra, verdelingsfuncties en foutenleer. 
Het leek er toen op alsof men ons wiskunde en statistiek liet 
studeren gewoon om onze hersenen actief te houden. Nu 
blijkt voor mij wel degelijk dat bepaalde vraagstukken in de 
aardwetenschappen een dergelijke aanpak vereisen. Als het er 
al op lijkt dat ik tegenwoordig fysica bedrijf en geen geologie, 
wat ze van mij niet meer afnemen, is het geologische denken. 
Aan de ene kant het reduceren van een complex probleem 
tot zijn componenten, aan de andere kant het construeren 
van hypotheses in een algemeen beeld van de aarde of een 
andere planeet.”

Is er volgens Frederik toekomst voor de wetenschappen en 
de geologie? “Sommigen zeggen dat de wetenschappen meer 
en meer gespecialiseerd worden. Ikzelf ben van oordeel dat 
de hulpwetenschappen elkaar steeds meer nodig hebben. De 
wetenschapsopleiding moet dus zowel breed als diep blijven. 
Zodanig kunnen we, als het erop aankomt, teruggrijpen naar 
bepaalde dingen die we lang geleden geleerd hebben, toen 
onze hersenen nog niet zo vol zaten... en ze verder ontwik-

kelen. Mooi dat de opleiding vijf jaar in plaats van vier jaar 
mag duren. De wereld en onze kennis ervan worden steeds 
complexer. De geologie op zijn beurt evolueert van wat voor-
eerst een observationele en beschrijvende wetenschap was, 
naar een 'volwassen' wetenschap die voorspellingen maakt, 
modellen vooropstelt en experimenten doet. In meer en meer 
takken van de aardwetenschap zijn theoretische, analytische 
en numerieke methoden de voornaamste drijfveren voor het 
onderzoek. Toch blijft er steeds plaats voor het pure ontdek-
kingswerk: het simpelweg observeren van processen die nog 
niemand bekeken heeft en ze trachten te verklaren. Er komt 
alleen steeds meer bij kijken. Het mocht een paar jaar duren, 
maar onze eerste 'geluidsopnames' van op 700 m diepte in 
het midden van de oceaan waren 'nieuw'. Slechts weinigen 
hebben daar ooit geluisterd naar aardbevingstrillingen. En 
toch, hopelijk wordt dit binnen enkele jaren routine. Ik wil er 
graag bij zijn!”-8- -9-

Fig. 3



Damon medius uit de Avévé grot
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Allemaal Mensen

Togoreis voor biologen

Zaterdag 26 maart. Na tussenlandingen in Tripoli en 
Abidjan arriveren we rond middernacht in de hoofdstad 
Lomé. Het regenseizoen is op komst. Door straten vol plassen 
worden we naar het gezellige 'Hotel du Golfe' gevoerd, waar 
we tot dinsdag zullen verblijven. 

Zondag 27 maart. We wonen de Paasmis bij in de Eglise de 
Béthel, in een volkswijk van Lomé. Het enthousiasme waar-
mee deze mensen godsdienst beleven werkt aanstekelijk. De 
pastoor voert bij wijze van homilie het hele Paasverhaal op 
als toneelstuk en speelt daarbij zelf alle rollen, ondanks de 
drukkende, vochtige hitte. Later op de dag laat een bezoek 
aan de fetisjmarkt van Lomé ons kennismaken met een heel 
ander aspect van de Togolese spiritualiteit. Elke lokale dier-
soort die ook maar enigszins beschikt over een kop is die hier 
kwijtgeraakt. Vrolijk stinkend worden die door de docteurs en 

médicine traditionelle te koop aangeboden als talisman of als 
ingrediënt voor geneeskrachtige brouwsels. 

Maandag 28 maart. Langs een hobbelige piste rijden we 
naar het animistische vissersdorp Séva. Onderweg demon-
streert prof. Thys van den Audenaerde zijn welbekend didac-
tische talent. Op ongemeen boeiende wijze geeft hij tekst en 
uitleg over de lokale teelt van maniok en oliepalm en over 
de ongebreidelde drang tot nestenbouw van de wevervogel. 
Een snelheidswedstrijd prauwvaren over het door heremiet-
kreeftjes ingepalmde Togomeer brengt ons naar het eind van 
de dag in Togoville, waar we ontvangen worden door koning 
Mlapa III. Eén van zijn voorvaderen tekende op 5 juli 1884 
een verdrag met Duitsland, dat van Togo 'eine Musterkolonie' 
trachtte te maken. 

Tervuren, zes uur s’ ochtends. In de mistige kou stappen 48 reisgenoten op de bus naar Parijs. Een bont gezel-
schap van studenten en doctorandi biologie, afgestudeerde biologen en 'oude getrouwen' van de Afrikareizen 
die prof. Dirk Thys van den Audenaerde over de jaren heeft geleid. Na enkele jaren noodgedwongen onder-
breking heeft hij in 2005, tot grote vreugde van de liefhebbers, twee nieuwe reizen ingericht, beide naar het 
West-Afrikaanse land Togo. Dit is de tweede in de reeks. Science@leuven mocht even meelezen in het dag-
boek van Jan Bosselaers…



-10- -11-

Dinsdag 29 maart. We vertrekken noordwaarts naar de ber-
gen, die Togo van West naar Oost in tweeën delen. Onderweg 
kopen onze chauffeurs een rietrat (Trionomys swinderianus) 
voor hun avondmaal. Prof. Thys van den Audenaerde grijpt 
de gelegenheid opnieuw aan om een leerrijk college te geven 
over de levensgewoonten van het dier. Via de Pic Agou, met 
zijn 986 meter de hoogste berg van Togo, komen we aan op 
onze kampplaats in Klouto, dicht bij de grens met Ghana. 
Een tropische stortvlaag spoelt onze tenten net niet weg en 
brengt aangename afkoeling. 

Woensdag 30 maart. Wandeling door het beroemde vlin-
derwoud van Klouto. Vele fraaie lepidopterenfamilies laten 
zich bewonderen, spectaculaire pages zoals Papilio bromeus 
stelen de show. In een nabijgelegen dorp bieden handelaars 
alle denkbare orden der terrestrische invertebraten als gepre-
pareerde specimen te koop aan. In de namiddag bezoek aan 
de vleermuisgrot van Avévé, in het Missahoéwoud. We zien 
geen vleermuizen, maar de grot zit wel vol met de schrikwek-
kende, 20 cm grote zweepspin Damon medius. De meeste 
groepsleden merken dat gelukkig niet op. 

Donderdag 31 maart. Verder op weg naar het Noorden 
weten onze chauffeurs alweer een lekkernij te verschalken: 
Bitis nasicornis, de neushoornadder. Voor prof. Thys van den 
Audenaerde opnieuw 'gefundenes Fressen' voor een boeiende 
les. Bij valavond nogmaals een lange stortbui. De dreiging 
van een onverbiddelijk regenseizoen veroorzaakt enige onge-
rustheid in onze doorgaans dappere kampeerdersrangen: er 
wordt besloten in Badou in een hotelletje te overnachten. De 
adder blijkt heerlijk met pikante saus.

Vrijdag 1 april. De oerwoudwandeling naar de beroemde 
Akloawatervallen is waarschijnlijk de zwaarste, maar ook de 
mooiste excursie van de reis. Overal ongelooflijk fraaie plan-
ten en vlinders. Liefhebbers van paddestoelen, myxomyceten, 
kevers en spinnen komen evenzeer aan hun trekken. Bij de 
stop in het gezellige stadje Atakpamé koopt de kookploeg 
van de dag iets lokaals: gombo’s, de vruchten van de kaas-
jeskruidachtige plant Abelmoschus esculentus. Ze worden 
klaargemaakt op de kampplaats in Nangbeto, een dorpje aan 
het gelijknamige stuwmeer. 

Zaterdag 2 april. Na observatie van de nijlpaarden aan het 
stuwmeer leidt de reis alweer verder naar het noorden. In 
Sokodé kamperen we in de tuinen van het diocesane centrum 
OCDI, de ganse nacht onderhouden door het ritmische geluid 
van een leger vleerhonden (Rousettus aegyptiacus). 

Zondag 3 april. Tocht over de bergen, overal staan wrakken 
van vrachtwagens langs de weg. Ten noorden van de bergen 
is het klimaat opvallend droger maar nog warmer: meer dan 
40°C in de schaduw. Op onze kampplaats in Sansanné Mango 
komt het leidingwater zelfs heet uit de kraan, als het al komt.

Maandag 4 april. Excursie naar de Koumoungourivier, 
waar netten uitgezet worden en vissen gedetermineerd. 
Op de savanne dartelen zandhoosjes rond, zoals in Gusev 
Crater op Mars. Op terugreis naar het kamp bezoeken we 
Tsjokossiwoningen.

Dinsdag 5 april. Bezoek aan de beroemde Tambermahutten. 
Het omstreden VTM programma ligt hier nog vers in het 
geheugen, het stamhoofd krijgt van ons krantenknipsels 

Even uitrusten in het woud bij de Akloawaterval
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en tijdschriften over het onderwerp. Ze worden zorgvuldig 
bewaard.

Woensdag 6 april. Langs de weg naar het zuiden zien we 
fraaie exemplaren van de gaffelvormig vertakte doumpalm, 
Hyphaene thebaica. Tijdens de picknick in een cafeetje in 
Tchalo merkt een kenner onder elke stoel nog iets leukers 
op: een web van de Afrikaanse bruine weduwe, Latrodectus 
geometricus. Een ietwat angstaanjagend maar ongevaarlijk 
dier. Op weg naar Fazao in de westelijke heuvels opnieuw een 
regenbui. Op onze kampplaats bij l’Hotel Fazao Sorentente 
blijkt niemand van onze komst op de hoogte. Het hotel zelf 
is gesloten en er functioneert niets meer, behalve - tot onze 
opluchting - de bar. Liefhebbers van vlinders, spinnen en 
ander klein grut kunnen in de nabijgelegen bossen hun gang 
gaan.

Donderdag 7 april. Rondrit door het park voor een beperkt 
aantal personen, want de truck die normaal iedereen zou 
meenemen heeft een klein probleem: de motor ligt er onder 
op de grond. Tijdens de terugrit naar het zuiden is er behoor-
lijk wat vrije tijd in Atakpamé, waar de markt met lokale 
producten zeker een bezoek waard is. Overnachting in Notsé, 
terug in de vertrouwde vochtige hitte ten zuiden van de ber-
gen. 

Vrijdag 8 april. Bezoek aan het kerkhof van Davié, met zijn 
aandoenlijke artisanale graven met naïeve beelden. Tegen de 
middag komt de groep terug aan in Hotel du Golfe in Lomé. 
Tijdens de vrije namiddag in de stad kan je merken dat de 
bevolking nerveus wordt omdat velen van hen nog geen 

stembrief gekregen hebben voor de nakende verkiezingen.

Zaterdag 9 april. Onze groep steekt de grens met Benin 
over, na anderhalf uur formaliteiten waar prof. Thys van den 
Audenaerde ons alweer feilloos doorheen loodste. In Benin 
brengen we een bezoek aan het beroemde paaldorp Ganvié 
en aan het slavenmonument bij Ouidah. 's Avonds, terug in 
Lomé, vernemen we dat er een dode gevallen is bij onlusten 
in verband met de komende verkiezingen

Zondag 10 april. Onze laatste dag. Tientallen Togolese ver-
kopers bestormen het hotel in een ultieme poging om hun 
waren aan ons kwijt te raken. Ebbenhouten beeldjes, Awele-
spellen en Djembé’s worden in lyrische termen aangeprezen, 
terwijl elders in de stad zeven doden vallen bij onlusten. Om 
zes uur in de namiddag vertrekt ons hele gezelschap naar de 
luchthaven. We koesteren de herinnering aan wat misschien 
wel de mooiste reis van ons leven is. We laten een arm maar 
gastvrij land achter waar hopelijk de rust snel zal terugkeren.
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Tambermahutten

Het Beninese paaldorp Ganvié: zelfs hier Coca Cola...
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Allemaal mensen

Onlangs was de Amerikaanse toerismeprofessor Jafar Jafari in Leuven voor een lezing. Jafari is verbonden aan 
de University of Wisconsin-Stout, maar is dit jaar voor een ‘sabbatical leave’ op de Balearen. Hij verricht er 
onderzoek aan de Universitat de les Illes Balears. De organisatoren van de gloednieuwe Master in Toerisme 
zagen hun kans schoon – voor een toerismespecialist kan de afstand Spanje-België nauwelijks een probleem 
vormen – en haalden hem naar Heverlee.

Toerismespecialist Jafar Jafari te gast in Leuven

De Master in Toerisme is een nieuwe opleiding, die wordt 
georganiseerd door maar liefst negen onderwijsinstellingen, 
met de K.U.Leuven als coördinator. Deze opleiding kwam er 
onder impuls van de vorige minister van Toerisme, Renaat 
Landuyt, die droomde van een toerisme-opleiding op uni-
versitair niveau, zoals die in andere landen al langer bestaat. 
Deze Master wordt ook onderschreven door de huidige 
minister, Geert Bourgeois, die trouwens accepteerde om 
eerder dit jaar als gastspreker voor de Master in Toerisme 
op te treden. 

De Master staat open voor zowel universitairen als afgestu-
deerden aan de hogeschool, en neemt anderhalf academie-
jaar in beslag. Bedoeling is niet het opleiden van gidsen of 
bedienden voor een reisbureau (op dat gebied verrichten de 
hogescholen reeds uitstekend werk) maar het klaarstomen 
van studenten voor een kaderfunctie in de toeristische sector. 
Dat een wereldautoriteit als Jafari een lezing geeft in Leuven, 
is voor de jonge masteropleiding een opsteker van formaat. 
Professor Jafari: “Ik werd uitgenodigd voor een aantal ‘talks’ 
aan verschillende universiteiten, en had eerder deze week 
ook een ontmoeting met jullie minister van Toerisme (Geert 
Bourgeois). Ik vind het schitterend dat er 
nu ook in België een universitaire toe-
risme-opleiding bestaat. De toeristische 
sector is een complexe sector, dus het is 
nodig dat de mensen die terechtkomen 

in een managementfunctie goed voorbereid zijn. En dat kan 
alleen maar in een masteropleiding, want het is vooral aan 
de universiteit dat een student echt analytisch leert denken. 
Ikzelf studeerde eerst Hoteladministratie, en promoveerde 
later op een proefschrift over culturele antropologie. Nu 
doceer ik Toerismemanagement. In die cursus heb ik het niet 
alleen over economie en management, maar laat ik ook de 
culturele en antropologische aspecten van de sector aan bod 
komen, want die zijn minstens even belangrijk. Natuurlijk wil 
de toeristische sector in de eerste plaats winst maken, maar 
ze mag dat niet doen ten koste van de lokale bevolking. Het 
doel van de toeristische sector moet zijn: geld verdienen zon-
der problemen te veroorzaken. Verrijk niet alleen je thuisland, 
maar wees ook eerlijk tegenover het gastland. Toerisme is 
meer dan zomaar een commerciële missie.”

Meer info over de opleiding master in toerisme is terug 
te vinden op de website: 
www.wet.kuleuven.be/masterintoerisme
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DOCTORATEN IN DE WETENSCHAPPEN
31 januari – 30 april 2005

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Geografie 31 januari 2005 Gwendolyn GHYSSELS Impact of small grain roots on soil erosion by concentrated flow and 
implications for soil conservation

J. Poesen 
G. Govers

Biochemie 4 februari 2005 Larissa DE ROP Characterization of the Candida albicans Tps2 and Gpr1 proteins as 
potential antifungal targets

J. Thevelein 
P. Van Dijck

Biochemie 7 februari 2005 Goedele MAERTENS
HIV-1 integrase in the confocal spotlight: Characterization of HIV-1 
integrase and LEDGF/p75 intracellular distribution and dynamics using 
confocal microscopy and fluorescencecorrelation spectroscopy

Y. Engelborghs 
Z. Debyser

Natuurkunde 17 februari 2005 Laurens BOECKX Study of the sound field in and above porous layers – application to the 
characterization of sound absorbing materials W. Lauriks

Biologie 17 februari 2005 Nam SO Molecular genetic evidence for sympatric reproductive isolation of two 
large migratory catfishes in the Mekong river F. Volckaert

Biochemie 18 februari 2005 David MOREELS Methyl tert-butyl ether (MTBE): biodegradation in gasoline 
contaminated soils and selected aspects of aquatic ecotoxicology

F. Ollevier 
R. Merckx

Natuurkunde 22 februari 2005 Bert PIPELEERS Defect accumulation in Er implanted GaN A. Vantomme

Wiskunde 23 februari 2005 Jonathan COUSSEMENT Integrable systems of toda type related to orthogonal functions W. Van Assche

Scheikunde 2 maart 2005 Stefano SARZI SARTORI Photophysical study of conjugated oligomers and polymers at the 
submicron scale

F.C. De Schryver 
S. De Feyter (co-prom)

Geologie 3 maart 2005 Koen BEERTEN The use of electron spin resonance for estimating sedimentation ages 
of single quartz grains

N. Vandenberghe 
A. Stesmans 

Wiskunde 5 maart 2005 Wijarn SODSIRI Ruled surfaces of Weingarten type in Minkowski 3-space F. Dillen

Scheikunde 8 maart 2005 David HELLIN TXRF saturation effects in atomic contamination analysis for advanced 
micro-electronic devices

C. Vinckier 
S. De Gendt

Scheikunde 24 maart 2005 Wouter SCHROEYERS Energy transfer dynamics in synthetic and biological 
multichromophonic systems

F.C. De Schryver 
J. Hofkens

Scheikunde 24 maart 2005 Roel VAN BOXEL Bragg roosters in photosensitive graded index polymer optical fibres A. Persoons

Biologie 29 maart 2005 Joachim MERGEAY Paleoecology and paleogenetics in the tropics: the Daphnia of Lake 
Naivasha, Kenya

L. De Meester 
D. Verschuren (co-prom)

Natuurkunde 11 april 2005 Milan MOSONYI Entropy, information and structure of composite quantum states. M. Fannes

Natuurkunde 18 april 2005 Victor GOLOVKO Isospin mixing impurities and magnetic moments close to the N=Z line. N. Severijns

Biologie 20 april 2005 Frank VAN DE MEUTTER
Predatie en dispersie: de invloed van lokale en regionale processen 
op de structuur van micro-invertebratengemeenschappen in ondiepe 
vijvers.

L. De Meester
R. Stoks (co-prom)

Natuurkunde 21 april 2005 Mingwei XU Study of scanning spreading resistance microscopy on InP-based 
materials and devices.

W. Vandervorst
L. Hellemans

Biochemie 29 april 2005 Inge MERTENS G-protein coupled receptors in the model organisms Drosophila 
melanogaster and Caenorhabditis elegans: a tale of many stories. L. Schoofs

Wiskunde 29 april 2005 Sven VAN LOO Non-thermal radio emission from hot stars. M. Goossens
R. Blomme (co-prom)



Kringnieuws

Voor de tweede editie van onze familiedag programmeerden 
we op paasmaandag 28 maart 2005 een bezoek aan het 
wetenschapspark ‘Earth Explorer’ te Oostende. De idee om 
een permanente, interactieve tentoonstelling over de aarde 
te realiseren ontstond na de ruimtevlucht van onze eer-
ste Belgische astronaut Dirk Frimout. De tentoonstelling is 
opgebouwd rond de vier grote natuurkrachten: aarde, water, 
vuur en wind. Bedoeld om een groot publiek te boeien, werd 
er naar gestreefd een combinatie te maken van educatie 
en entertainment. Wat bij onze groep alleszins opviel was 
dat niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen het 
wel leuk vonden. Ter illustratie hiervan enkele fotografische 
impressies. En dat een dergelijke familiedag wel geappreci-
eerd wordt, blijkt uit wat één van de deelnemende geologen 
bij de inschrijving vermeldde: ’Goed initiatief om mekaar 
eens op een andere manier te ontmoeten’. 
 
Wens je zelf eens ‘Earth Explorer’ te ontdekken,  
surf dan naar www.earthexplorer.be. 
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Familiedag van Leuvense 
Geologen in Earth Explorer
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Aardkundige Mededelingen 14, 2004

Brittle-Ductile Deformation Behaviour in the Middle 
Crust as Exemplified by Mullions (Former 'Boudins') 
in the High-Ardenne Slate Belt, Belgium - Ilse Kenis

Volume 14 in de reeks Aardkundige Mededelingen is versche-
nen. Deze monografie vormt de weerslag van het doctoraal 
onderzoek van Ilse Kenis binnen de Geodynamics & Geofluids 
Research Group.

In deze monografie kom je alles te weten over de bijzondere 
structuren in de Hoge 
Ardennen die, omwille 
van hun worstvormig 
voorkomen, bijna een 
eeuw geleden aan de 
basis lagen van de 
geologische termen 
‘boudin’ en ‘boudi-
nage’.

De B.V.L.G. biedt 
aan zijn leden 
dit volume in de 
reeks Aardkundige 
Mededelingen aan 
aan de zeer voorde-
lige prijs van € 35,00 
(inclusief verzendingskosten; één exemplaar per lid). De 
normale winkelprijs bedraagt € 41,00. U kan uw exemplaar 
bestellen door € 35,00 te storten op rekeningnummer 230-
0190131-31 van de B.V.L.G., p.a. Fysico-chemische Geologie, 
Celestijnenlaan 200C, B-3001 Leuven, met de vermelding 
AM14. Extra exemplaren kunnen altijd besteld worden bij 
Universitaire Pers Leuven (www.lup.be). 

Meer informatie over dit volume is te vinden op de 
webstek www.kuleuven.be/geology/am/am14.html.

Lidmaatschap B.V.L.G. 2005

Wij roepen al diegenen die nog geen lid zijn op om hun 
lidmaatschap voor het lopende jaar in orde te brengen 
door storting van € 20,00 op rekeningnummer 230-
0190131-31 van de B.V.L.G., p.a. Fysico-chemische Geologie, 
Celestijnenlaan 200C, B-3001 Leuven, met de vermelding lid-
geld2005. Jong-afgestudeerden van de drie laatste promoties 
(2002, 2003, 2004) worden lid door storting van € 7,00.
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Emeritaat prof. dr. Frans Depuydt 

PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde
Naamsestraat 61 - 3000 Leuven  -  Tel: 016/32 42 90 
e-mail: Marion.Crauwels@bio.kuleuven.be  -  www.kuleuven.be/pdl

Onze najaarsactiviteit staat dit jaar in het teken van het 
emeritaat van prof. dr. Frans Depuydt. Tijdens de academische 
zitting zal de gevierde het hebben over 'Archeologie en 
Cartografie: hoe cartograaf met archeoloog samenwerkt'.  
Deze zitting gaat door op zaterdag 24 september om 14u30 
in het auditorium De Molen.

Na de academische zitting vindt een receptie plaats in het 
Arenbergkasteel.

Naar jaarlijkse gewoonte beëindigen we die dag met een 
gezamenlijke maaltijd, deze keer in de Salons Georges om 
18u30. Op het menu:

• Cocktail van grijze garnalen
• Brabantse haasjes in groene pepersaus, kampernoelies 

en gestoofd witloof
• Drie mini-dessertjes

De dranken zijn niet inbegrepen in de prijs van € 28. Een 
vervangende vegetarische maaltijd is mogelijk, gelieve dit 
mee te delen.

Inschrijven voor het namiddag- en het avondprogramma is 
noodzakelijk. Dat doe je door de bijgaande inschrijvingsstrook 
of een e-mail voor 1 september te sturen naar Ivo Siebens 
(Beukenlaan 72, 2850 Boom, ivo.siebens@khm.be).

24 september 2005 praktisch:
Academische zitting: 14u30  
Auditorium De Molen, Celestijnenlaan 131, Heverlee

Avondmaal: 18u30  
Salons Georges, Hogeschoolplein 15, Leuven

INSCHRIJVING (VÓÓR 1 SEPTEMBER 2005 INSTUREN)

Voornaam, naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

o  neemt deel aan namiddagprogramma

o  neemt deel aan receptie

o  neemt deel aan avondmaal en stort € 28 op  
rekening 880 –2435781-61, Leuvense Geografen

o  wenst een vegetarische maaltijd

Kringnieuws
VERENIGING VAN LEUVENSE GEOGRAFEN
W. de Croylaan 42, 3001 Leuven (Heverlee)  -  Tel: 016/32 24 42
e-mail: marc.declercq@khm.be -  www.kuleuven.be/geografie/alumni

Ambleteuse
Elk jaar tijdens de grote vakantie trekt PDL naar de 
Ambleteuse in Noord-Frankrijk. Dit jaar zijn volgende uitstap-
pen gepland:

9-16 juli 2005: Ambleteuse I 
Ambleteuse 'klassiek' o.l.v. Marion Crauwels
Meer info: 016/32 42 90 

16-23 juli 2005: Ambleteuse II 
Ambleteuse 'the next generation' o.l.v. Jan Pinceel
Meer info: 0479/67 49 51 

15-21 augustus 2005: Ambleteuse III 
Ambleteuse 'krasse knarren' o.l.v. Ria Rabijns 
en Greta Woutters

Inschrijven voor Ambleteuse kan door middel van storting 
van een voorschot (15 euro per persoon) op rekeningnummer 
000-0174219-07 van PDL, met vermelding van de gewenste 
periode.



Kringnieuws

‘Kan een GPS zonder Einstein?’, ‘Waarom bevriest een vij-
ver eerst aan het oppervlak?’, en ‘Zit er antimaterie in mijn 
lichaam?’. Het zijn slechts enkele voorbeeldvragen waarmee 
een wandelaar in Leuven van 10 juni tot eind oktober 2005 
zal geconfronteerd worden. In het kader van het 'wereldjaar 
van de fysica' organiseren het Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde en de Dienst Toerisme deze wandeling.

De idee werd uitgewerkt door een werkgroep met assis-
tenten, postdocs en professoren van het departement, 
gecoördineerd door prof. Piet Van Duppen. De groep zocht 
een aantal vragen bij elkaar die de nieuwsgierigheid van de 
wandelaar opwekken en hem doen ontdekken dat de fysica 
achter dagdagelijkse en meer ingewikkelde fenomenen 
eigenlijk dezelfde is.

De wandeltocht vertrekt aan het stadhuis van Leuven 
en eindigt na vijftien staties aan de Campusbibliotheek 
Arenberg in Heverlee, vanwaar de Lijn de wandelaar terug 
naar zijn beginpunt brengt. Elke statie met bijhorende poster 
is eigenlijk een verhaal op zich, zodat ook een individuele 
winkelbezoeker er iets aan heeft. Maar telkens wordt ook 
een verwijzing naar de volgende vraag gemaakt via een 
meerkeuzevraag. Om buitenlandse studenten en toeristen 
aan te spreken wordt onderaan een samenvatting in Engels, 
Frans en Duits gegeven.

Het schrijven van teksten in voor iedereen verstaanbare taal 
was een leerrijk proces. Laatstejaars natuurkundestudenten 
hebben alles nagelezen en eigen suggesties aangebracht, 
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Aha! Fysica! 
WetenStappen in Leuven

Tentoonstelling “...de rest zijn 
details” op doortocht

De tentoonstelling ‘’... de rest zijn details’’ Einstein 1905-
2005 die liep in de CBA van 2 maart tot 9 april heeft op heel 
wat belangstelling kunnen rekenen. De coördinator, prof. 
Christian Maes, blikt tevreden terug: “Er waren 21 georgani-
seerde rondleidingen, vooral voor scholen. De tentoonstelling 
heeft zowat het jaar van de fysica 2005 in de media echt 
gelanceerd. Verschillende programma’s op televisie en op 
radio en vele kranten en tijdschriften hebben de tentoonstel-
ling becommentarieerd. Het was telkens aanleiding om te 
schrijven en te spreken over Albert Einstein en over de start 
van de moderne fysica. De tentoonstelling is momenteel nog 
te bezoeken op de Campus Kortrijk. Tussen 15 juli en 18  
september verhuist ze dan gedeeltelijk naar De Haan.”

Informatie over de tentoonstelling en over het wereldjaar 
van de fysica aan de K.U.Leuven is te vinden via www.
einstein2005.be of www.fys.kuleuven.be/fysica2005/

Je kan ook steeds prof. Christian Maes, Instituut voor 
Theoretische Fysica, contacteren:  
Christian.Maes@fys.kuleuven.be.

VWNIL - Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D -3001 Leuven (Heverlee) - Tel: 016/32 72 15 
e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.be  -  www.kuleuven.be/vwnil

familie en vrienden hebben op hun beurt de teksten kritisch 
bevraagd. In laatste instantie hebben germanisten geleerd 
hoe je fysica helderder en korter kan uitleggen.

De wandeling richt zich dus niet in de eerste plaats tot 
fysici, hoewel ook die er één en ander kunnen uit leren.  De 
aanpak is laagdrempelig, maar met de uitdaging om enkele 
stapjes hogerop te zetten. Voor degenen die daarop ingaan, 
worden in het najaar op zaterdag ook een aantal lessen 
ingericht, waarover zal bericht worden op de website van 
het Wereldjaar van de Fysica 2005: www.fys.kuleuven.be/
fysica2005.

De tentoonstelling werd geopend door de Leuvense burge-
meester op 10 juni. Wellicht kent hij al het antwoord op de 
vraag ‘Is het de flits van de flitspaal die je snelheid meet?’ 
Misschien heeft hij het wat moeilijker met ‘Waarom is het 
donker ‘s nachts?’, vijftig jaar nadat één van zijn voorgangers 
Professor Van Hoof aanmoedigde om een telescoop op te 
trekken aan het stadspark ‘waar er nooit storende verlichting 
zou komen’. 

Meer info over de wandeling is terug te vinden op 
www.fys.kuleuven.be/ahafysica, er is tevens een folder 
beschikbaar bij de Dienst Toerisme van de stad Leuven
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De verborgen verlangens van emeriti 
Onze faculteit heeft de reputatie van de beoefenaar te zijn 
van de 'harde wetenschappen'. Waar deze richtingen in 
Nederland door een echte crisis gaan, hebben we in Leuven 
nooit een aftakeling gezien. Integendeel, het laatste jaar is er 
zelfs een behoorlijke toename, ondanks de huidige terugval 
in de informatica. De faculteit moet haar mission statement 
voor fundamenteel niet-gericht onderzoek blijven waarma-
ken, ook al worden we vooral opgeroepen tot relevant onder-
zoek met vooraf bepaalde 'milestones'. FWO-Vlaanderen en 
het BOF-K.U.Leuven hebben hier belangrijke verantwoorde-
lijkheden. Leuven blijkt in staat te zijn academici van andere 
instellingen binnen te halen in plaats van alleen te rekruteren 
uit eigen rangen; ook de betere spreiding in de tijd van de 
invullingen van het academisch kader kan alleen maar tot 
een gezondere en evenwichtige leeftijdstextuur van datzelfde 
kader leiden. Er valt ook nog heel wat werk te leveren om de 
internationale reflex bij de studenten aan te moedigen. Moge 
er meer Socrates-Erasmusstudenten komen in de faculteit. 
Wellicht kan het Faculteitsbestuur hier katalyserend werken. 
Moge daarnaast de BaMa-hervorming ook inhoudelijk leiden 
tot echte onderwijsvernieuwing. Er is geen nood aan nieuwe 
modieuze namen voor cursussen waar inhoudelijk niets in 
verandert. Het rekruteren van jonge mensen in onze faculteit 
wordt mede bepaald door het enthousiasme van de gevorm-
de leerkrachten. Maar hebben de fulltime ZAP-ers echt inte-
resse voor contacten met het lerarencorps van de secundaire 
scholen? Fulltime ZAP-leden blijken immers 'rari nantes' te 
zijn in het aanbod van de vele nascholingsactiviteiten, studie-
dagen, wetenschapolympiades. 

Emeriti uit de faculteit Wetenschappen blijken statistisch 
gezien de langste levensverwachting te hebben (Wie zou deze 
berekening wel gemaakt hebben?). Dit impliceert dat emeriti 
best niet afgeschreven worden, ook niet als het gaat om het 
invullen van voor de uitstraling van de universiteit en van 
de faculteit belangrijke internationale functies in onderzoek 
en onderwijs. Emeriti hebben niet alleen de ervaring, maar 
ook een ruimere beschikbare tijd. De facto zijn emeriti uit-
stekende ambassadeurs voor de universiteit omwille van hun 
prestige. De K.U.Leuven zou daar een aandachtspunt moeten 
van maken! Is het huidige emeritibeleid niet iets té strak en 
té beperkend? Recente uitspraken van een rector in de media 
leggen nogal éénzijdig sterk de nadruk op de onderzoeks-
prestaties van de universiteiten. “Jong benoemde profes-
soren mogen de eerste drie jaar geen les geven en moeten 
uitsluitend onderzoek doen” hoor ik orakelen in dit land! 
Dreigt hier niet het gevaar dat de universitaire opleiding 
ondergesneeuwd geraakt ten voordele van een prestigeslag 
van ‘citation indices’, ‘impactfactoren’ en ‘tutti quanti’? Wat 
blijft er over van de inhoud van de opdrachtverklaring van 

de K.U.Leuven? Regelmatig eens herlezen! Blijven we bekom-
merd om een voldoend brede academische opleiding of 
worden we in de toekomst alleen een technisch-wetenschap-
pelijke hogeschool? Vormen we jonge mensen, die naast hun 
gedegen vakkennis, ook de kritische ingesteldheid hebben om 
de filosofische, politieke, religieuze, sociale en economische 
evoluties van hun (Europese) samenlevingen op te volgen en 
bij te sturen? 

De hierboven gestelde vragen en bedenkingen maken deel 
uit van de dynamiek van onze universitaire samenleving. 
We hebben het volste vertrouwen dat de aantredende 
generaties van ZAP-leden en studenten van onze faculteit 
Wetenschappen antwoorden zullen formuleren op de huidige 
en toekomstige wetenschappelijke en maatschappelijke uit-
dagingen om de K.U.Leuven blijvend en prominent te positio-
neren als een christelijk denkcentrum in onderzoek en onder-
wijs, niet alleen ten bate van de eigen samenleving, maar ook 
van de Europese ruimte in wording. 

H. Reynaers       

Jaarlijkse barbecue Chemici

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

Op vrijdag 8 juli 2005 vanaf 19u houdt Chemici Leuven haar 
jaarlijkse barbecue. Onze (ex-)tweede lic-ers zijn op de voor-
avond van de proclamatieplechtigheid de eregasten.

Plaats: bij gebouw Celestijnenlaan 200 F 
Bijdrage: 10 euro

Inschrijven kan via:   
wim.dehaen@chem.kuleuven.be 
jelle_hendrix@hotmail.com 
karel.goossens@student.kuleuven.be   
stijn_vranckx@hotmail.com  

foto: Standard AHZ
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Welke leerstof chemie dienen de eerstejaarsstudenten in onze faculteit te beheersen om succesvol de basiscursussen che-
mie aan te vatten? Lang geleden werd deze leerstof samengevat in een basistekst voor aspirant-studenten ‘Inleiding tot 
de algemene scheikunde’. Jarenlang was dit zogenaamde blauwe boekje verkrijgbaar via het Departement Chemie en de 
Dienst Studieadvies. In 1990 kwam de grondig herwerkte vijfde editie uit, maar tien jaar later was deze vijfde druk volledig 
uitgeput. Op vraag van heel wat leerkrachten chemie in het secundair onderwijs werd de brochure nu dankzij de inzet van 
de Academische Lerarenopleiding Chemie en enkele lesgevers in het eerste bachelorjaar volledig aangepast aan de nieuwe 
leerplannen in het secundair onderwijs. Het Departement Chemie geeft echter geen gedrukte versie meer uit, maar stelt de 
brochure beschikbaar als pdf-bestand op de departementale 
webstek. De huidige brochure zal binnenkort nog verder uit-
gebreid worden.
Interesse? Surf naar www.chem.kuleuven.be en  
download gratis het ‘Vademecum Chemie SOHO’!

Campuspraat

De Christmas Lecture is reeds een tijdje achter de rug, maar nog steeds ontvangt de faculteit vragen omtrent de presentatie 
van de spreker, prof. Andrew Goudie. Daarom kan je deze powerpointvoorstelling nu ook terugvinden op de facultaire com-
municatiepagina www.wet.kuleuven.be/communicatie/prikbord.html. Deze zal blijvend te raadplegen zijn in het archief van de 
mededelingen. Aanvragen per e-mail kan ook via Johan Boon op mailadres geografie@geo.kuleuven.be

In mei 1999 werd de vacaturedatabank van de K.U.Leuven 
opgestart, een initiatief van de Kerncel Tewerkstelling die 
studenten begeleidt bij de overstap naar de arbeidsmarkt. 
Sinds kort staat een uitgebreide versie online beschikbaar en 
worden niet alleen vacatures maar ook stageplaatsen aan-
geboden. De vacature- en stagedatabank biedt verschillende 
mogelijkheden. Enerzijds kunnen werkgevers een job of sta-
geplaats aanbieden en kunnen studenten en afgestudeerden 
van de K.U.Leuven dit aanbod online raadplegen. 
Anderzijds kunnen laatstejaars en werkzoekenden hun CV 
in de databank ingeven. Wanneer werkgevers een vacature 
plaatsen, krijgen zij informatie over kandidaten die aan het 
profiel beantwoorden. De databank legt een link tussen vraag 
en aanbod.

Om privacy-redenen is de toegang tot de databank beveiligd 
via een account en een paswoord. Voor werkgevers is er een 
eenmalige registratie, gratis.
Meer informatie en webadres:  
www.kuleuven.be/vacaturedatabank

De K.U.Leuven heeft sinds 2 mei 2005 de domeinnamen kuleuven.ac.be door de iets kortere naam kuleuven.be vervangen, 
kulak.ac.be wordt kulak.be. Dit brengt met zich mee dat ook de webadressen van de K.U.Leuven, de campus Kortrijk en de 
mailadressen van de personeelsleden mee aangepast worden. Om een probleemloze overgang te verzekeren, blijven de 
bestaande e-mail- en webadressen nog een tijdje geldig.  
Meer informatie kan je terugvinden op de website van het LUDIT: www.ludit.kuleuven.be/nieuws 

Vademecum Chemie gratis beschikbaar

Landscape implications of Global Change

Vacaturedatabank K.U.Leuven

Nieuwe domeinnamen
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Fossielen zijn de laatste jaren populair-
der dan ooit. De talrijke dinotentoon-
stellingen in binnen- en buitenland en 
de beroemde Spielbergfilms hebben hier 
ongetwijfeld toe bijgedragen. Maar de 
spectaculaire resten van deze reuzen-
reptielen vertellen slechts een heel klein 
stukje van het verhaal. 'Leven in Steen. 
Sporen van 4 miljard jaar evolutie' is 
een verrassende tentoonstelling over 
de ganse geschiedenis van het leven. 
Uitzonderlijke fossielen uit wereldbe-
roemde vindplaatsen tonen hoe uit één 

eenvoudig organisme de huidige miljoenen soorten planten 
en dieren zijn ontstaan. Het was een bijzonder lange tocht 

vol met hindernissen: meteorietinslagen, zeespiegelschom-
melingen, klimaatwijzigingen en andere grootschalige 
natuurrampen bedreigden meer dan eens de bloei van het 
leven. De tentoonstelling toont de oudste gesteenten met 
microscopisch kleine sporen van leven, ca. 3,5 miljard jaar 
oud. Macrofossielen uit unieke Fossiele Lagerstätten illustre-
ren belangrijke verdere stappen in de evolutie, tot en met het 
culturele ontwaken van de mens, zo’n 200.000 jaar geleden. 
Langsheen deze eeuwenoude getuigen van de evolutie is 
werk van gerenommeerde hedendaagse kunstenaars te zien, 
die net als wetenschappers, hun kijk hebben op de geheimen 
van nagenoeg 4 miljard jaar leven. 
De tentoonstelling 'Leven in Steen' loopt van 10 september 
2005 tot en met 29 januari 2006 op de Leuvense museumsite.
Meer informatie en webadres: www.artesleuven.be

Campuspraat

Leven in Steen

Ruimteweer 

Naar aanleiding van de Elfde Europese Zonnefysica-con-
ferentie in Leuven (11-16 september 2005) organiseert het 
Centrum voor Plasma Astrofysica op woensdag 14 septem-
ber 2005 vanaf 14u30 een infonamiddag over ruimteweer. 

Verschillende sprekers zullen er 
toelichten wat de term ruim-
teweer precies inhoudt, wat de 
(positieve en negatieve) effecten 
ervan zijn op aarde, wat deze 
effecten veroorzaakt, wat de rol 
van de zon hierin is en hoe ruim-
teweer voorspeld kan worden. Ze 
zullen ook de rol toelichten van de 
K.U.Leuven, Vlaanderen, België en 

Europa in het wetenschappelijk onderzoek naar ruimteweer.
De sessie is vooral gericht naar leraars wetenschappen en 
hun (laatstejaars)studenten maar is ook toegankelijk voor 
iedereen met een brede interesse voor wetenschappen  
en ruimteonderzoek. Tijdens de pauze en na afloop is er  
gelegenheid tot het bezichtigen van de posterbeurs van  
de Europese zonnefysicaconferentie en infostandjes met 
informatie voor toekomstige studenten en didactisch  
materiaal voor leraars. 
Meer informatie omtrent het programma en de locatie is, 
net zoals de elektronische inschrijvingsmodule, terug te vin-
den op: www. wis.kuleuven.be/cpa/PublicOutreachEvent.php
Voor verdere vragen kan je ook steeds terecht bij prof. 
Stefaan Poedts: Stefaan.Poedts@wis.kuleuven.be

Chemieshow Geniaal Chemicaal

Technopolis zorgt deze zomer voor 
chemisch spektakel! De nieuwe weten-
schapsshow laat je kennis maken met 
de wereld van de scheikunde zoals je 

die nog nooit gezien hebt. Chemie is veel meer dan alleen 
een stoffig laboratorium met allerlei borrelende producten. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van een onbrandbare doek of 
onzichtbare inkt? Tijdens de show Geniaal Chemicaal kom je 
er alles over te weten! Waarom blussen we vuur met water? 
Waar komt die oranje kleur van de snelwegverlichting  

vandaan? Hoe krijgt men al die prachtige kleuren in een 
vuurwerkpijl? Hoe werkt een benzinemotor van een auto 
eigenlijk? Kan een vloeistof steeds van kleur veranderen  
zonder er aan te komen? Deze en vele andere vragen worden 
met spectaculaire experimenten uitgelegd. Geniaal Chemicaal 
is een kleurrijke, vurige show die je niet mág missen. Kortom, 
een echte knaller! De show Geniaal Chemicaal werd ont-
wikkeld in samenwerking met het Departement Chemie 
en loopt van 2 juli tot 28 oktober 2005. Meer info kan 
je vinden op www.technopolis.be
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Allemaal mensen

Om negen uur ‘s mor-
gens vertrok onze 
bus naar het Institut 
Laue-Langevin (ILL) 

en het European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF). Na een strenge pascon-

trole werden we in het ILL door een vriendelijke Nederlandse 
dame onthaald. Het ILL heeft een kernreactor die als doel 
heeft  neutronenbundels te creëren. Met behulp van deze 
neutronenbundels kunnen heel wat wetenschappers proeven 
doen. Na ons bang te hebben gemaakt met straffe verhalen 
over koude douches en harde borstels in geval van besmet-
ting, kregen we een meer algemene uitleg over de kernreac-
tor en bekeken de controlekamer. Vervolgens bezochten we 
twee grote onderzoeksdelen. Het ene deel was verder van 
de reactor gelegen en daar mochten we zo binnenwandelen. 
Hier vond men enkele diffractie-experimenten en structuur-
bepalingsexperimenten. Het andere gedeelte bevond zich 
meteen rond de reactor zelf. Hier golden dan ook strengere 
veiligheidsnormen. Twee studenten van de groep moesten 
een dosismeter op, die zou gaan piepen indien de maximale 

dosis zou overschreden worden. Nadien gingen we in een 
luchtsluis. Toen de deuren hermetisch afgesloten waren, 
daalde de luchtdruk. Dit was een voorzorgsmaatregel in 
geval van een ramp in de reactor. Door de lagere luchtdruk 
in de ruimte rond de reactor zou alles naar binnen gezogen 
worden indien er zich een ramp zou voordoen. De andere 
sluisdeur werd vervolgens geopend en zo stonden we in de 
ruimte rond de reactor. Hier deed men vooral veel verschil-
lende diffractieproeven en enkele kern- en deeltjesfysica-
experimenten. Nadat we via de sluisdeur de ruimte opnieuw 
hadden verlaten, moest elke student met zijn handen in een 
detector om te zien of hij besmet was. Na het middageten 
werden we verwelkomd in het ESRF. Hier hebben ze een 
synchrotron met ongeveer een omtrek van twee kilometer. 
Eerst bekeken we de versneller langs boven. Zo zag je goed 
de boxen, die allemaal dezelfde opstelling hadden, waarin 
de verschillende experimenten werden verricht. Vanuit de 
synchrotron komt de bundel in de eerste box waarin met 
optica de juiste bundel wordt verkregen. Deze bundel gaat 
dan naar de tweede box waar de meetopstelling staat. In 
de derde box bevindt zich de elektronica om dit alles te 

Straffe verhalen over koude douches en harde borstels

Op maandag, 4 april 2005 rond kwart voor zeven ’s morgens stapte de laatste licentiaatstudent natuurkunde 
aan het station van Leuven op de bus, die hen naar CERN en Grenoble zou brengen. Enkele files en de film 
‘Rat Race’ later bereikten ze hun hotel in de buurt van Grenoble. Studente Katrien De Keyser brengt speciaal 
voor science@leuven verslag uit...
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besturen. Na een wandeling rond de synchrotron bekeken 
we twee boxen van dichtbij: DUBBLE en ID26. DUBBLE is 
een zeer uiteenlopende experimentele opstelling. Men kan 
hier gemakkelijk tussen verschillende opstellingen wisselen 
(DUBBLE is hier speciaal voor gebouwd). Zo heeft men er een 
opstelling om proteïnen te bestuderen alsook een opstelling 
om de structuur van materialen te bepalen. Aan de hand 
hiervan kan men specifieke eigenschappen van dat materiaal 
bepalen. Aan ID26 bestudeert men X-stralenabsorptie aan 
ultra-dilute monsters. Diep onder de indruk verlieten we het 
wetenschapscentrum. Er was nog tijd voor een kort bezoek 
aan Grenoble. De meeste gingen met de kabelbaan naar 
boven zodat ze een goed zicht kregen op de kernreactor, de 
synchrotron en de omgeving.

 ‘s Morgens verlieten we Grenoble en 
reden we naar Genève om CERN te bezoeken. CERN is 

een groot wetenschapscentrum met zeer veel verschillende 
experimenten, maar het belangrijkste is wel zijn 27 km lange 
versneller onder de grond. Het is in deze ring dat ze de Large 
Hadron Collider (LHC) aan het bouwen zijn. Deze versnel-
ler bevat vier punten waar de deeltjes op elkaar worden 
gebotst en de geproduceerde deeltjes gedetecteerd worden. 
De 2 belangrijkste detectoren zijn: A Toroidal LHC ApparatuS 
(ATLAS) en de Compact Muon Solenoid (CMS). In de namid-
dag bezochten we kort de bouwwerf van de CMS detector. 
Hij wordt boven de grond gebouwd zodat we een heel mooi 
zicht kregen over de halfafgewerkte detector. De detector 
is ongeveer 15 meter in doorsnede en moet ongeveer 21,5 
meter lang worden. Hij bestaat uit een supergeleidende sole-
noïde die een magneetveld van 4T (100.000 keer het aard-
magneetveld) kan opwekken. Dit magneetveld is nodig om 
geladen deeltjes die ontstaan bij de botsing van 2 protonen 
te doen afbuigen zodat men hieruit de energie van de deel-
tjes kan bepalen. In de solenoïde bevindt zich een trackersys-
teem dat bestaat uit Si-sensoren. Rond deze Si-sensoren is 
er een energie caloriemeter, die bestaat uit scintillatiekristal-
len. Hierrond bevindt zich dan een hadronen caloriemeter. 
De solenoïde zelf zit in een vacuümkamer om de solenoïde 
thermisch te isoleren. Rond de solenoïde hebben we een 
ringvormige structuur die de muon detectoren moet dragen. 
Als de CMS-detector klaar is, worden de aparte schijven met 
behulp van luchtkussens boven de schacht geplaatst en hon-
derd meter onder de grond gebracht. Men verwacht dat hij in 
2007 operationeel zou zijn en men hoopt er het Higgsdeeltje 
mee te ontdekken. Op het einde van de dag brachten we een 
bezoek aan Genève, doch na zo’n ongelooflijk project gezien 
te hebben, kon het Zwitserse stadje ons niet echt boeien.

Tijdens onze 
laatste dag 
van onze reis 
bezochten 

we opnieuw CERN. 
In de voormiddag gingen we een kijkje 

nemen bij ISOLDE (Isotope Separator On Line DEvice). 
Hier wordt uranium gebruikt om de verschillende isotopen 
te creëren. De bekomen isotopenbundels worden naar de 
verschillende proefopstellingen geleid. Bij ISOLDE hebben 
we uitleg gekregen over COLLAPS, ISOLTRAP en REX-ISOLDE. 
Dit waren stuk voor stuk state-of-the-art experimentele 
opstellingen. In de namiddag kregen we nog een algemene 
rondleiding van CERN. Na een filmpje dat alles nog even op 
een rijtje zette, bekeken we twee kleinere experimenten. De 
eerste, Antiproton Decelerator (AD) genaamd, ligt momenteel 
stil wegens budgettaire redenen. Dit had als voordeel dat we 
in de tunnel van de versneller zelf mochten kijken. Daar kre-
gen we uitleg over de buigmagneten, quadrupoolmagneten 
en de radiofrequentie-oscilatoren. Met de AD bestudeert men 
antiprotonen. Zo zijn er ASACUSA (Atomic Spectroscopy and 
Collisions using Slow Antiprotons), ATHENA (Antihydrogen 
Production and Precision Experiments) en ATRAP (Cold 
Antihydrogen for Precise Laser Spectroscopy). Het doel van 
ATHENA en ATRAP is het produceren van antiwaterstof. 
Met ASACUSA wil men 'exotische' atomen creëren, atomen 
waarbij men een elektron door een antiproton vervangt. Men 
verwacht dat aan de hand van laserspectroscopie veel kan 
geleerd worden over het gedrag van atomen. Voor we het 
tweede experiment, de Proton Synchrotron (PS), gingen bekij-
ken passeerden we eerst de LINEAR ACCELERATOR (LINAC). 
Aan deze LINAC worden eerst protonen gecreëerd die ver-
volgens door de LINAC versneld worden om dan in de PS 
geïnjecteerd te worden. De PS zelf is een circulaire versneller 
die de reeds versnelde protonen uit de LINAC verder gaat 
versnellen om de protonen dan naar de verschillende expe-
rimenten te verdelen. De PS zal binnenkort ook de protonen 
die nodig zijn voor LHC versnellen voor ze in de LHC terecht 
komen. Dit experiment vormde meteen de waardige afsluiter 
van onze reis. Tegen half zes vertrokken we moe maar een 
heel stuk wijzer opnieuw richting Leuven...

[            
            

            
       ]Donderdag, 7 april 2005

[            
            

            
       ]Woensdag, 6 april 2005



-24-

Frequentie
De Nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar met een 
extra editie voor de nieuwe studenten in het voorjaar 
ter gelegenheid van de infodag. Artikels en  
advertentiemateriaal moeten uiterlijk 6 weken vóór de  
verschijningsdatum aangeleverd worden.  
Voorstellen kunnen ingediend worden via  
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be

Verantwoordelijke uitgever 
Prof. J. Beirlant 

Voorzitter Redactieraad
Prof. C. Waelkens 

Redactiesecretaris 
L. Gilis

Redactie alumniverenigingen
Marc Declercq (Vereniging van Leuvense Geografen), 
Prof. Walter Lauriks (VWNIL), Prof. Manuel Sintubin 
(B.V.L.G.), Prof. Eric Smets (PDL), Prof. Luc Van Meervelt 
(Chemici Leuven), Prof. Christoffel Waelkens (VWNIL)

Redactie faculteit
Wendy Sevenants

Nuttige adressen
faculteit Wetenschappen
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11,  
3001 Leuven (Heverlee)
tel. 016 32 14 01
fax 016 32 19 95
E-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
URL K.U.Leuven: www.kuleuven.be
URL faculteit Wetenschappen:
www.wet.kuleuven.be

Vormgeving en druk
Amazing Advertising
Stadsvest 25
3012 Leuven
www.amazing-advertising.be

[   Colofon   ]

Science@leuven is een gezamenlijk initiatief van de 
verschillende alumniverenigingen en van de faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze  
nieuwsbrief willen we zowel de verschillende  
alumniverenigingen onderling als de verschillende 
departementen en studierichtingen van de faculteit 
dichter bij elkaar brengen, zodat de band tussen de 
leden van de faculteit als geheel en haar afgestu-
deerden versterkt wordt. De nieuwsbrief houdt 
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 
de mogelijkheden die de faculteit Wetenschappen 
aanbiedt. De facultaire nieuwsbrief, die voor sommige 
richtingen aanvullend is bij de nieuwsbrieven van de 
eigen alumnivereniging, verschijnt vier maal per jaar. 
De verspreiding gebeurt naar alle betalende alumni- 
leden, naar het personeel en naar externe relaties. 
Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid 
naar wetenschapsleerkrachten en hun studenten. 
Geïnteresseerden kunnen eveneens tegen een kleine 
vergoeding van vijf euro science@leuven ontvangen.  
Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnum-
mer 432-0001831-34 met vermelding van 'nieuws-
brief'.
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