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Editoriaal

Beste alumni,

Dit jaar werd de nieuwe overkoepelende vereniging Science@Leuven boven de doopvont gehouden. Als voorzitter van Alumni 
Lovanienses vzw ben ik erg verheugd om een inleidend woordje te kunnen richten tot de actieve leden van deze nieuwe 
alumnivereniging. Met Science@Leuven willen we een antwoord formuleren op de nieuwe tendenzen en nieuwe vragen vanuit 
de samenleving. Secundaire scholen, instellingen en bedrijven vragen meer en meer naar diploma’s met een inter- of multi-
disciplinair karakter. Via de onderwijshervormingen aan de faculteit Wetenschappen heeft men op deze maatschappelijke vragen 
antwoorden willen bieden. Wetenschappelijke vernieuwing, een stevige onderzoeksreputatie en uitstekend onderwijs vormen 
reeds lang een traditie aan de faculteit Wetenschappen en als alumni moeten we bereid zijn om daarin mee te evolueren. Vanuit 
Alumni Lovanienses ondersteunen we dus de oprichting van één overkoepelende vzw met respect voor de eigenheid van iedere 
deelvereniging.

Als Alumni moeten we bereid zijn op vele fronten ingezet te worden en onze alumni-activiteiten niet louter te richten op 
gezellige reünies. Via Science@Leuven kennen we 8.200 correcte adressen van alumni, 3.850 correcte e-mailadressen en sinds 
begin maart tellen we al 1.430 betalende leden. 

Voor de K.U.Leuven zijn de alumni de beste ambassadeurs, zij hebben hun expertise, hun vaardigheden en capaciteiten 
ontwikkeld tijdens de studentenjaren in Leuven en Kortrijk. Alumni dragen dus 
sterk bij tot de reputatie van de universiteit, vormen binnen hun professionele 
omgeving een zeer waardevol contactpunt en kunnen bijdragen tot de 
valorisering van de faculteit in het dagelijkse leven via netwerking en participatie 
aan het maatschappelijke debat. Onderzoek en onderwijs vormen de peilers 
van de faculteit Wetenschappen en zijn de garantie voor het behoud van ons 
onderwijssysteem voor toekomstige generaties. Hiervoor moeten de alumni van 
de faculteit via de vereniging Science@Leuven zich blijven 
inzetten.

Inmiddels wens ik u alle succes toe in uw huiskring en in uw 
beroepsleven.

Karel Vinck
voorzitter Alumni Lovanienses K.U.Leuven
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Ontdek jezelf. Begin bij de infodag K.U.Leuven.

Faculteit Wetenschappen, zaterdag 9 september 2006. 

Meer informatie www.wet.kuleuven.be



-2- -3-

Actueel

Science@Leuven: de kring
 

19 maart 2002. Op het Geel Huis vindt een vergadering 
plaats omtrent de oprichting van een overkoepelende facul-
taire nieuwsbrief. De toenmalige decaan André Verbeure 
wilde een nieuwsbrief in het leven roepen die een meerwaar-
de zou creëren naast de individuele nieuwsbrieven van de 
verschillende alumniverenigingen. De ontwikkelingen binnen 
de wetenschap maakten de grenzen tussen de verschillende 
studierichtingen immers kleiner, zodat multidisciplinariteit 
hoogtij vierde. Maar er was meer. 

14 december 2002. Naast een nieuwsbrief werd er ook 
gedacht aan een facultair colloquium, een overkoepelende 
alumni-activiteit. Op deze dag vond de allereerste Christmas 
Lecture mét bijhorende nieuwjaarsreceptie plaats. 

22 februari 2006. De huidige decaan, Jan Beirlant, zet 
het beleid van zijn voorganger verder. Meer nog, naast een 

overkoepelende nieuwsbrief en jaaractiviteit, zag hij ook de 
noodzaak in om te komen tot een samenwerking die nog veel 
hechter was. Toen door Alumni Lovanienses het probleem 
geschetst werd dat het in de toekomst zeer moeilijk (zo niet 
onmogelijk) werd om de nieuwe afgestudeerden toe te wijzen 
aan één van de huidige alumniverenigingen, ontstond het 
idee van een overkoepelende alumnivereniging.

Prof. Walter Lauriks: “Doordat de studieprofielen nu minder 
afgelijnd zijn dan vroeger, ontstaan er mengprogramma’s. De 
studenten die voor zo’n programma kiezen, vinden moeilijk 
aansluiting bij één van de bestaande kringen.” 

Decaan Jan Beirlant meent dat er ook minder in hokjes wordt 
gedacht: “Bovendien zijn er ook een aantal nieuwe richtingen, 
denk maar aan de bachelors Biochemie en Biotechnologie, 
die nog geen eigen vereniging hebben. Vandaar dat we de 

Op 22 februari ondertekenden de voorzitters van de vijf verschillende alumniverenigingen die onze 
faculteit rijk is de statuten van Science@Leuven. Deze nieuwe facultaire alumnivereniging zal voortaan de 
alumniwerking van de faculteit Wetenschappen overkoepelen. De vijf bestaande kringen hebben immers 
besloten nauwer te gaan samenwerken in het kader van de wijzigende onderwijs- en onderzoeksrealiteit. 
Dit betekent niet dat de oude verenigingen geen activiteiten meer organiseren. Integendeel, zij kunnen 
hun initiatieven zoals eerder blijven ontwikkelen en werken voortaan als deelvereniging binnen de 
alumnivereniging Science@Leuven. Er is een lange weg afgelegd sinds die eerste overlegvergadering op 
19 maart 2002. Blikt u even mee terug? 
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alumni van alle verschillende wetenschapsrichtingen willen 
samenbrengen. Ze hebben gemeenschappelijke noden, en we 
willen voor hen een gemeenschappelijk draagvlak creëren.”

Statuten

Toegegeven, het was een zeer moeizaam proces, dat behoor-
lijk wat tijd in beslag nam. Maar uiteindelijk leidden vele 
vergaderingen tot de oprichting van Science@Leuven, een 
overkoepelend orgaan waarin elke alumnivereniging van de 
faculteit Wetenschappen zich kon vinden.

Wat houden nu de statuten in? We besparen je de volledige 
opsomming ervan maar willen wel enkele punten aanhalen. 
Zo wil de vereniging de band met de afgestudeerden van de 
faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven in stand houden 
en versterken. Ze wil ook de solidariteit en de dienstverlening 
tussen de alumni en de faculteit bevorderen. Ook de belan-
gen van de faculteit en haar diploma’s wil ze verdedigen in 
het maatschappelijke debat. Ten slotte beoogt de vereniging 
ook de ontwikkeling van het postuniversitaire onderwijs en 
de permanente vorming aan de faculteit. In de algemene 
vergadering zetelen de decaan en bestuursleden van de deel-
verenigingen. Bovendien kunnen ook individuele leden geco-
opteerd worden. In de statuten is duidelijk melding gemaakt 
van de deelverenigingen. De vroegere alumniverenigingen 
van de faculteit Wetenschappen worden als deelvereniging 
erkend. Er kunnen nieuwe deelvereningen door de betalende 
leden voorgesteld worden en deze kunnen aanvaard worden 
door de Raad van Bestuur als bijkomende deelvereniging. 

Activiteiten

Science@Leuven blijft ook als overkoepelende kring garant 
staan voor heel wat activiteiten.  Decaan Jan Beirlant: 
“Dat neemt echter niet weg dat de activiteiten van de deel-
verenigingen behouden blijven. Een groot deel van het lidgeld 
zal overigens worden doorgestort naar de dochterkringen. 
En in de nieuwsbrief van Science@Leuven zal steeds een 
pagina gereserveerd worden voor eigen ledennieuws. Wat er 
dan wel verandert? Die overkoepelende nieuwsbrief is dus 
al een nieuwigheid, en daarnaast zullen we onze befaamde 
Christmas Lecture multipliceren. Ten slotte zijn er ook plan-
nen voor een alumniforum.”

Prof. Lauriks (VWNIL): “Het grote voordeel van de nieuwe 
kring is dat de activiteiten nu een veel grotere doelgroep zul-
len bereiken. De leden zullen ook worden uitgenodigd op de 
activiteiten van de dochterverenigingen. Niet nieuw, maar nu 
wel beter ondersteund, is het gemeenschappelijke tijdschrift 
Science@Leuven, dat van een niveau is dat een afzonderlijke 
kring niet zou kunnen bereiken. Op dit moment tellen we 
700 leden voor de groepen wiskunde, natuurkunde en infor-
matica, terwijl er zo’n 3.000 adressen gekend zijn. Dat is vrij 
weinig als je vergelijkt met andere kringen. We hopen dan 
ook dat door de oprichting van Science@Leuven meer afge-
studeerden geïnteresseerd zullen zijn om lid te worden van 
onze wetenschapskring.” 

U wordt toch ook lid?  
Kijk snel voor meer info: wet.kuleuven.be/alumni
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Op 6 oktober vond de jaarlijkse emeritaatsviering van de faculteit plaats

In Beeld

Het Geo-Instituut, het Leuvense centrum van de Aarde 

De bouw van het Geo-Instituut is gestart in januari 2004. 
Het ganse project omvat 8800 m2 nieuwbouw en 1500 m2 
vernieuwbouw. Het totale prijskaartje wordt begroot op zo’n 
10 miljoen euro. Op 20 januari 2005 werd de ruwbouwfase 
van het Geo-Instituut officieel beëindigd met het planten 
van de ‘meiboom’. De verhuizing, die startte in december 
2005, zal echter pas tegen de zomer van 2006 rond zijn. Dan 
zal de renovatie van de ‘C’ gerealiseerd zijn en verhuist de 
laatste onderzoeksapparatuur uit de Redingenstraat. De oude 

behuizing van de afdeling Fysico-chemische Geologie wordt 
immers omgebouwd tot de ‘Cluster Fysische & Chemische 
Laboratoria’, voornamelijk verbonden aan de afdeling 
Geologie. Het Geo-Instituut is gelegen op Campus Arenberg 
III. Het is ingeplant tussen gebouw F en gebouw C en draagt 
de letter E (het adres is dus Celestijnenlaan 200E, B-3001 
Leuven). Het is verbonden met gebouw C door een overbrug-
ging, die dienst zal doen als tentoonstellingsruimte.

Sinds enkele maanden huizen verschillende onderzoeksgroepen die op de één of andere manier met geo te 
maken hebben in het nieuwe Geo-Instituut. Dit zijn de afdelingen Fysische & Regionale Geografie, Sociale 
& Economische Geografie en Geologie (het resultaat van het samensmelten van de oude afdelingen Fysico-
chemische en Historische Geologie) van het departement Geografie-Geologie, behorende tot de faculteit 
Wetenschappen, de afdelingen Bos, Natuur & Landschap, Bodem- & Waterbeheer van het departement 
Landbeheer & - Economie en de afdeling M3-BIORES van het departement Biosystemen, beide behorende 
tot de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Verder zijn het Steunpunt Toerisme, het Centrum voor Geo- & 
Bio-archeologie (faculteit Wetenschappen) en de SADL (‘Spatial Applications Division Leuven’, faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen) gehuisvest in het gloednieuwe instituut. Bij de aanvang van het tweede semester 
ontdekten ook de studenten het nieuwe instituut met de ingebruikname van de leslokalen.



In deze reportage willen we u enkele fotografische impres-
sies geven van de bouw van het nieuwe Geo-Instituut, alsook 
enkele voorproefjes van het uiteindelijke resultaat, al is het 
maar om u uit te nodigen eens een bezoekje te brengen aan 
het Geo-Instituut op zaterdag 7 oktober 2006. 

De besneeuwde bouwplaats op Campus Arenberg III, met op de achtergrond gebouwen F en G, bij de aanvang van 
de grondwerken in januari 2004.
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Bemalingen, 
een noodzaak 
in de drassige 
alluviale vlakte 
van de Dijle ...
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De aanvang van de werken

De bouw van de ‘onderbouw’
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De bouw van de 
‘torens’

De bouw van de 
overbrugging naar 
gebouw C

-8-

Het algemene concept van het gebouw bestaat uit een ‘onderbouw’ 
met daarbovenop drie kantoorgebouwen, in de wandelgangen gekend 
als de ‘torens’. De ‘onderbouw’ (gelijkvloers, tussenverdieping en eerste 
verdieping) bevat de gemeenschappelijke diensten, zoals het secretariaat, 
de ICT-pool, de leslokalen, de didactische en de technische ruimten en 
de laboratoria. De drie ‘torens’ (telkens twee verdiepingen) bevatten de 
burelen van het academisch personeel. 
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De ruwbouw 
nadert zijn einde

Op 20 januari 2005 werd de ruwbouwfase van 
het Geo-Instituut officieel beëindigd met het 
planten van de ‘meiboom’ in aanwezigheid van 
prof. Guido Langouche, de toenmalige vice-rector 
Exacte wetenschappen, en prof. Vic Goedseels, de 
toenmalige algemeen beheerder van de K.U.Leuven.
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In en rond het Geo-Instituut

De overbrugging tussen de ‘C’ en de ‘E’ wordt ingericht als 
tentoonstellingsruimte.
Ook de secretariaten en de balie situeren zich op dit niveau.

Toren 1 (zuidelijke toren – campuskant) 
huisvest de afdeling Geologie, het 
Centrum voor Geo- & Bio-archeologie 
en de onderzoekseenheden Prehistorie 
en Terrestrische Ecosystemen & 
Milieuveranderingen van de afdeling 
Fysische & Regionale Geografie.

Toren 2 (middelste toren) huisvest de 
afdelingen Bodem- & Waterbeheer, en 
Bos, Natuur & Landschap, alsook de 
SADL.

Toren 3 (noordelijke toren – kant 
Kapeldreef) huisvest de afdelingen 
Fysische & Regionale Geografie en 
Sociale & Economische Geografie, 
Steunpunt Toerisme, en de afdeling 
M3-BIORES.



Een blik in één van de ‘torens’. Dit is de ‘groene gang’ – inderdaad elke 
gang in de torens heeft zijn eigen kleurtje.

Met zijn windtunnels en regenexperimenten krijgt het nieuwe Geo-Instituut zijn moderne (minder tot de verbeelding 
sprekende) opvolger van de 'kapel' in het Instituut voor Aardwetenschappen in de Redingenstraat met name de ‘Cluster 
Laboproefopstelling Hoog’.

Een blik in twee burelen, één van een prof en 
één van een wetenschappelijk medewerker.

Een blik in één van de leslokalen, voorzien van alle moderne 
projectiemiddelen. Er zijn drie leslokalen met een capaciteit van 
veertig studenten. Daarnaast zijn er een oefenlokaal, een didactisch 
microscopielokaal en een kaartenkamer.

Het gebouw heeft 
groende daken, meer 
in het bijzonder 
‘sedumdaken’.



En wat met de ‘Redingen’?

Tegen de zomer van 2006 zal de laatste onder-
zoeks apparatuur verhuizen naar de nieuwe 
‘Cluster Fysische & Chemische Laboratoria’ van 
het Geo-Instituut. De deuren van het Instituut 
voor Aardwetenschappen in de Redingenstraat 
zullen dan ook definitief gesloten worden. We 
vroegen aan Martine Stoffyn van de Studie- & 
Beleidcel Vastgoed van de K.U.Leuven naar de 
toekomst van het gebouw: “Het pand ligt in 
een gebied met een residentiële bestemming, 
dus slopen en vervangen door residentiële 
nieuwbouw lijkt het meest aangewezen. Het 
gebouw is trouwens in geen al te beste staat 
meer. Maar hoe, wanneer en onder welke 
vorm dit gaat gebeuren, is onduidelijk. De 
universiteit heeft immers geen traditie in slopen 
en momenteel is er geen nood aan bijkomende 
kamers ...”

Van Geo-Instituut naar 
Geo-Departement ...?

We hebben prof. Jan Feyen, die we als geestelijke vader van het 
Geo-Instituut mogen beschouwen, bereid gevonden vanuit het verre 
Cochabamba in Bolivia enkele persoonlijke beschouwingen over het 
‘toen en nu’ van het tot stand komen van het Geo-Instituut met ons 
te delen.

Wat ligt er aan de basis van wat we vandaag het Geo-Instituut 
noemen?

“De idee van wat we vandaag het Geo-Instituut noemen, is gegroeid 
uit twee bezorgdheden. Eerst en vooral moest wat destijds het 
Instituut voor Land- & Waterbeheer werd genoemd in augustus 
1990 verhuizen van de campus in Heverlee (landbouwinstituut) naar 
een leegstaand gebouw in de Vital Decosterstraat. Ons werd mee-
gedeeld dat dit slechts voor een periode van 3, hooguit 5 jaar zou 
zijn, omdat inmiddels door de Academische overheid zou gezocht 
worden naar een nieuwe locatie in Heverlee. In 1995, na een gesprek 
met ir. P. Philips, toenmalig directeur Technische Diensten, richtte 
ik een schrijven aan rector Dillemans en decaan Goedseels om hun 
aandacht te trekken op de penibele huisvesting van het instituut in 
de Vital Decosterstraat. Het oude gebouw in de Vital Decosterstraat, 
dat 100 jaar werd in 1996, was immers volledig afgeleefd en te klein 
om de verschillende diensten in samen te brengen. Een nieuwbouw 
zou, indien goed geconcipieerd tegelijkertijd kunnen dienen als huis-
vesting voor de diensten met aanverwante disciplines, gehuisvest 
in het Instituut voor Aardwetenschappen (Historische Geologie en 
Fysische & Regionale Geografie) en in de W. de Croylaan (Sociale 
& Economische Geografie) en het Arenbergkasteel (Instituut voor 
Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening). Huisvesting van deze labora-
toria zou volgens mijn opinie resulteren in een ombuiging van de 
historisch tot stand gekomen versnippering tussen aanverwante 
domeinen en het ontwikkelen van een synergie die zich zou vertalen 
in nieuwe mogelijkheden van onderzoek en onderwijs. Ten tweede, 
toen ik van 1986 tot 1989 departementsvoorzitter was van het 
enige departement (Biotechnische Wetenschappen) dat de faculteit 
Landbouwkundige Wetenschappen (thans faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen) telde, kwam ik tot de pijnlijke vaststelling dat (a) 
een departement dat alle disciplines van de faculteit omvatte, niet 
werkzaam was, en dat (b) het meer werkbaar was de faculteit op te 
delen in een aantal departementen met specifieke focus. Mijn voor-
stel – verwoord in het boekje “Waar staan we? Waar moet dat heen? 
Hoe kan dat gaan?” (1992, ACCO) – was de faculteit op te delen in 
zes departementen, wat uiteindelijk is geschied. Er moet hier echter 

Nu het Geo-Instituut er staat en de diverse onderzoeks-
groepen er zijn ingetrokken, wordt er vol nieuwsgierigheid en 
enthousiasme uitgekeken naar wat de toekomst zal brengen. 
Zal de gezamenlijke behuizing van onderzoeksgroepen die de 
Aarde als gemeenschappelijk studieobject hebben een nieu-
we dynamiek in onderzoek en onderwijs tot stand brengen?
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een belangrijke nuance aan worden toegevoegd, namelijk 
dat ik toen reeds van mening was dat departementen bin-
nen de grens van een faculteit niet zouden opgewassen 
zijn tegen de uitdagingen van de 21ste eeuw. Om voldoende 
impact en efficiëntie te hebben, was het logischer dat de 
potentiële departementen van de faculteit zouden samen-
smelten met aanverwante departementen van de faculteiten 
Wetenschappen en Toegepaste wetenschappen. Met andere 
woorden, de K.U.Leuven diende dringend werk te maken van 
dynamische interfacultaire departementen die verantwoor-
delijk zouden zijn voor het onderzoek – ter ondersteuning 
van de aan de gang zijnde evolutie van de instelling van een 
onderwijsonderzoeksinstelling naar een onderzoeksonder-
wijsinstelling – en het beheer van de personeelsmiddelen 
onderwijs en onderzoek. De faculteiten zouden dan instaan 
voor het onderwijs en voor de verzorging ervan een beroep 
kunnen doen op academici uit de diverse departementen.”

Een nieuwbouw, dat zou dus meer moeten zijn dan een 
gemeenschappelijke behuizing?

“Ik geloofde dat interfacultaire departementen het antwoord 
zouden zijn op problemen waarmee we op onderwijskundig, 
onderzoeks- en financieel vlak in toenemende mate zouden 
worden geconfronteerd. Dit zou, mijn inziens, de aanleiding 
geweest zijn voor het bijeenroepen van een vergadering op 
15 maart 1996 in het Instituut voor Land- & Waterbeheer. Op 

deze vergadering waren niet alleen de hiervoor vernoemde 
diensten en laboratoria uitgenodigd, maar tevens de afdeling 
Fysico-chemische Geologie en het laboratorium van collega 
André Vervoort. Uit deze vergadering bleek – zover ik me nog 
herinner – dat er een zekere consensus was dat een inter-
facultair departement rond Aardwetenschappen (fysische, 
biologische, sociale en economische aspecten) zeker zinvol 
zou zijn en de K.U.Leuven op termijn een sterker draagvlak 
in deze discipline zou bezorgen met meer concurrentieel 
vermogen ten aanzien van gelijkaardige departementen in 
Vlaanderen en daarbuiten. Synergie op het vlak van onder-
wijs en onderzoek zou tevens bijdragen tot een aanzienlijke 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en 
dienstbetoon en het vermijden van duplicatie in investerin-
gen in humanware en hardware. Kortom, een interfacultair 
departement zou zorgen voor een meer efficiënte bedrijfs-
voering met een hogere output van betere kwaliteit. Er mag 
worden gesteld dat ten tijde van deze vergadering iedereen 
op dezelfde golflengte zat.”

Wat is er dan gebeurd na die bewuste vergadering?

“Na deze vergaderingen hebben anderen het initiatief overge-
nomen omdat ik enerzijds na 1998 geen verantwoordelijkheid 
meer had als departementsvoorzitter van het departement 
Landbeheer, en anderzijds me sinds toen vooral ben gaan 
toeleggen op de uitbouw van het ‘Programa para el Manejo 
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del Agua y Suelo’ aan de Universidad de Cuenca in Ecuador 
en van het coördinatorschap van het VLIR-IUS-programma 
met de Universidad Mayor de San Simón te Cochabamba in 
Bolivia.”

Het is onder het groepsvoorzitterschap van toenmalig 
vice-rector prof. Guido Langouche dat de realisatie van het 
Geo-Instituut concreet wordt. Overtuigd van het potentieel 
van een gezamenlijke behuizing van de geo-groepen zet de 
vice-rector zich volledig achter het project. Hij ijvert boven-
dien voor de eenfasige realisatie van het project. Een werk-
groep, bestaande uit Martine Stoffyn, Martin Hermy en Noël 
Vandenberghe, voert een functionele analyse uit ter voorbe-
reiding van het ontwerp van het te realiseren Geo-Instituut. 
Een beslissing valt over de inplanting. Een architect wordt 
geselecteerd uit een aantal ontwerpen. De uiteindelijke bouw 
start begin 2004.

Het Geo-Instituut is nu een realiteit ....

“Vandaag staat het Geo-instituut er! Jammer genoeg werden 
in het concept het Instituut voor Stedebouw & Ruimtelijke 
Ordening en de afdeling Mijnbouw niet opgenomen, en 
evenzeer ontbreekt in het plaatje het laboratorium voor 
Bodemvruchtbaarheid & Bodembiologie. Inmiddels heeft de 
herdepartementalisering van de faculteit Bio-ingenieurswe-
tenschappen van zes naar drie departementen geleid tot het 
toevoegen van de afdeling Landbouw- & Milieu-Economie 
aan het departement Landbeheer, dat sinds dit academiejaar 
verder leeft onder de naam Landbeheer & -Economie, met 
daarin de afdelingen Bodem- & Waterbeheer, Bos, Natuur & 
Landschap, en Landbouw- & Voedseleconomie. De recente 
evoluties hebben ervoor gezorgd dat het departement 
Geografie-Geologie (met daarin de afdelingen Fysische & 
Regionale Geografie, Sociale & Economische Geografie en 
Geologie) volledig in het Geo-Instituut is gehuisvest, terwijl 
het departement Landbeheer & -Economie gespreid is over 
het Geo-Insituut, de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 
(groep Merckx, Smolders en Springael) en de W. de Croylaan 
42 (afdeling Landbouw- & Voedseleconomie). M.a.w. één 
van de twee departementen is niet volledig gehuisvest in 
het Geo-Instituut met mogelijk gevolg dat beslissingen in 
verband met de nieuwe huisvesting, die impact kunnen heb-
ben op het departement Landbeheer & -Economie, niet altijd 
voor 100% door dit departement ondersteund zullen worden. 
Verder behoren de twee departementen tot twee faculteiten, 
wel beide behorend tot de groep Exacte wetenschappen, 
maar elk met verschillende beleidsopties en -visies. Het is 
te verwachten dat het niet realiseren van een interfacultair 
departement, waarbij de beide departementen tot één depar-
tement zouden zijn versmolten, en de huisvesting van het 
volledige interfacultair departement in één gebouw aanlei-
ding zullen geven tot organisatorische problemen en tot het 
minder snel tot standkomen van synergieën.

Tot slot zou ik de collega’s van harte willen bedanken die 
het initiatief bij ingang van het academiejaar 1998-1999 
van me hebben overgenomen en het tot stand komen van 
het gebouw tot een goed einde hebben gebracht. Ze hebben 
prachtig werk geleverd, maar het zal aan de jonge generatie 
zijn om de werking in het gebouw zodanig om te vormen dat 
er gewerkt wordt als één departement, ondanks de facultaire 
structurele beperking.”
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Festivalconcerten in Leuven
Duo-tickets met 25% korting voor Alumni-leden!
Alumni-leden betalen per ticket 12 euro ipv 16 euro (max. 
2 tickets per concert).

Maandag 25 september, 20.30u,  
Aula Pieter de Somer 
Opening Festival en Academiejaar K.U.Leuven
Prometheus Ensemble o.l.v Etienne Siebens, 
Ilse Eerens sopraan
De vierde symfonie van Gustav Mahler viel meteen op door de verfijnde 
orkestratie en de optimistische toon. Het beroemde Prélude à l’après-
midi d’un faune van Claude Debussy uit 1890 is al even delicaat in 
zijn klank- en kleurschepping. Het Prometheus Ensemble brengt van 
deze twee werken de schitterende bewerkingen voor kamerorkest. Het 
Prometheus Ensemble verenigt de beste Belgische solisten en staat 
onder de gedreven leiding van Etienne Siebens. De sopraan Ilse Eerens 
laat u proeven van hemelse muzikale geneugten .... 

Dinsdag 10 oktober, 20.30u,  
Grote Aula Maria Theresia
Pieter Wispelwey cello , Dejan Lazic piano, Gordan 
Nikolic viool, Ronald Van Spaendonck klarinet
Olivier Messiaen schreef Quatuor pour la fin du temps in 1941 in de 
barre omstandigheden van het concentratiekamp Stalag VIII. Het werk 
is aangrijpend en muzikaal heel verscheiden door de voortdurende 
afwisseling tussen solo-instrumenten, duo’s en het voltallige kwartet. 
Pieter Wispelwey, wereldvermaard cellistvirtuoos, verzamelt op onze 
vraag gelijkgestemde musici uit heel Europa rond zich en zet ook de 
fijnzinnige sonate voor viool en cello van Maurice Ravel (zelden live 
te horen!) op het programma naast Contrasten, een trio voor viool, 
klarinet en piano dat Bela Bartok componeerde voor de Amerikaanse 
jazz-klarinettist Benny Goodman. 

Donderdag 26 oktober, 20.30u,  
Grote Aula Maria Theresia
Hagen Quartet
‘Strijkkwartetten’ met het Hagen Quartet ... telkens opnieuw gaf dat 
vonken tijdens de Festivalconcerten in Leuven. Met Schostakowitch, 
Webern en Lutoslawski op het programma zal dat ook dit jaar niet 
anders wezen. Het derde strijkkwartet van Dmitri Schostakowitch 
(1946) is doordrongen van de verschrikkingen van de oorlog in de 
grimmige parodie op de mars en in de indrukwekkende klaagzang. 
Webern komt kort en gebald uit de hoek met hier en daar een 
romantische uitloper maar in zijn Bagatellen vat hij een hele roman 
samen in slechts een enkele zucht. Witold Lutoslawski tot slot, heeft de 
reputatie (volledig terecht!) één van de knapste strijkkwartetten uit de 
vorige eeuw geschreven te hebben. Zoiets moet je gehoord hebben, te 
meer als het kan in een interpretatie van het Hagen Quartet!

Reservering tickets, duotickets:
In&uit Leuven, Naamsestraat 1, 3000 Leuven,  
016/20 30 20, ticket@leuven.be 
Groepsreservaties: 016/20 05 40 of 0496/79 34 20  
of mail naar: martine.vlaams.brabant@skynet.be

AMBLETEUSE;  
waar biologen thuis zijn...
Als je even voorbij de chunnel aan afrit 7 de E40-autoweg 
verlaat en recht op de kust afstevent, kom je in het lief-
lijke Ambleteuse. Dat al zoveel jaren lang biologen, al dan 
niet vergezeld van echtgenoten, kinderen en zelfs klein-
kinderen die tocht maken, is vast niet omwille van het 
bescheiden fort of het vrij recente oorlogsmuseum. De 
directe aanleiding is de aanwezigheid in Ambleteuse van 
een “Laboratoire de Biologie Marine”, dat al generaties 
lang door Leuvense biologen wordt bezocht. Ambleteuse 
is echter veel meer dan een labo dat qua uitrusting eerder 
aan Darwins tijd herinnert. De echte charme van dit dom-
melende kustplaatsje met zijn unieke natuur vatten alleen 
zij die er ooit bij waren.

Een geologisch knoopsgat
Als je Noorwegen verlaat en langs de kust zuidwaarts trekt, moet je 
normaal wachten tot je in Bretoense wateren belandt om weer echte 
rotskusten met hun rijke fauna en flora te ontmoeten. De krijtrotsen 
die je hier en daar tegenkomt bieden hiervoor immers onvoldoende 
stabiliteit. Toch is er één enkele uitzondering: de Boulonnais. Tussen 
Wissant en Hardelot vormen de aardlagen een zogenaamde anticline 

Kringnieuws

Zoals u wellicht eerder in deze nieuwsbrief reeds vernomen hebt, zal de nieuwe overkoepelende vereniging 
Science@Leuven verschillende activiteiten organiseren, zoals dat al het geval was in het verleden (denken we 
daarbij aan de Christmas Lecture). Maar ook andere, nieuwe activiteiten zullen vanaf nu toegankelijk zijn voor 
onze leden. Daarnaast kunnen de leden van Science@Leuven ook deelnemen aan activiteiten georganiseerd door 
hun eigen deelvereniging . Een greep uit het aanbod: 
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waarvan de top weggeërodeerd is. Daardoor zijn de bovenliggende 
lagen volledig verdwenen en komen er geologische formaties aan de 
oppervlakte die ouder zijn dan het krijt. In het grootste deel van het 
gebied dagzoomt hier juragesteente dat harder is dan de krijtlagen. Het 
gaat hier om kalkige zandsteen, zandsteen en klei. De kleur van deze 
gesteenten is overwegend donkergrijs, wat ineens het kleurverschil 
tussen de twee kapen Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez verklaart. In het 
centrale gedeelte van deze opwelving komen zelfs lagen van het nog 
oudere paleozoïcum, het carboon en het devoon, aan de oppervlakte. 
Het is daar in de omgeving van Ferques dat we de steengroeven 
terugvinden, waar het zogenaamde “marmer” wordt ontgonnen. 
Deze unieke situatie van de Boulonnais laat geïnteresseerden toe 
op een relatief kleine oppervlakte gesteenten en vooral fossielen uit 
verschillende geologische periodes te vinden. Ook voor biologen is dit 
een paradijs: de harde rotsmassa’s aan de zeekust die beginnen bij Cap 
Gris Nez en zich uitstrekken tot enkele kilometers bezuiden Boulogne, 
vormen immers de basis voor unieke wieren- en dierenkusten.

Natuur in overvloed
Er bestaan weinig plaatsen waar op een relatief kleine oppervlakte 
een dergelijke variatie aan biotopen wordt aangetroffen. In de eerste 
plaats is er natuurlijk de kustzone die in Ambleteuse deels uit rotsen en 
deels uit zand bestaat zodat die twee kusttypes hier samen bestudeerd 
kunnen worden. Vooral het harde substraat van “La Langue du Chien”, 
een rotstong die vrij ver in zee doordringt en bij laag water bereikbaar 
wordt, biedt een stevig houvast voor een hele wierenflora en voor 
vastzittende dieren zoals zeepokken, mosselen en schaalhorens. Bij 
extreme getijden komt hier een enorm gebied vrij dat erom vraagt 
geëxploreerd te worden. Talrijke rotspoelen houden ook organismen 
gevangen die normaal alleen dieper in zee worden aangetroffen. Naast 
zandig strand vinden we ook stroken keien. Wanneer die boven de 
vloedlijn gelegen zijn vinden we er een typische vegetatie terug. Ook de 
kliffen ten noorden van Ambleteuse liggen voldoende ver van zee en 
bieden een gevarieerde plantengroei. Vooral op de plaatsen waar zoet 
water vanuit de achterliggende duinen naar het strand doorsijpelt, doen 
we soms verrassende vondsten. De duinen van Ambleteuse vormen 
een wereld op zich. Er slingert een aangelegd leerpad doorheen, dat de 
wandelaar achtereenvolgens door alle denkbare duinbiotopen voert. In 
diepe duinpannen vinden we zelfs complete bosvegetaties terug, terwijl 
alle stadia van duinvorming, verstuiving en zandbinding er bestudeerd 
kunnen worden. Een geval apart vormen de oude binnenduinen van de 
“Pré Communal”. Deze deels ontkalkte duinen worden gekenmerkt door 
enorme massieven van gaspeldoorn, afgewisseld met vochtige gebieden 
met orchideeën en droge, soms verstuivende schaars begroeide 
zandheuvels. Koeien en konijnen houden er de met gras begroeide 
gedeelten kort als een alpenweide en de plantengroei is er enorm 
gevarieerd.

Een bijzonder aspect van Ambleteuse is de aanwezigheid van een 
estuarium. De Slack, een klein riviertje, meandert door de baai naar 

de zee en zorgt voor een constante aanvoer van zoetwater. Bij 
hoogwater dringt echter de zee het gebied binnen en overstroomt het 
gedeeltelijk. Alleen bij springtij staat bij vloed de hele baai onder water, 
maar meestal beperkt de overstroming zich tot een aantal slijkplaten 
langs het riviertje. Deze situatie leidde tot het ontstaan van een heus 
slikken- en schorrengebied, een soort mini-Zwinnetje, compleet met alle 
typische vegetatiegradiënten.

Ten slotte biedt het dorp zelf nog materieel in overvloed, zoals de 
straten, de oude muren, de wegbermen, de hagen, de olmenbosjes... Een 
onbeperkt aanbod van korstmossen, onverwachte planten, insecten en 
vogels maken elke wandeling tot een belevenis voor de veldbioloog. 

 

“Le laboratoire”
In 1896, twintig jaar na haar oprichting, besloot de Katholieke 
Universiteit van Lille aan de rotskusten van de Boulonnais een 
laboratorium voor mariene biologie op te richten. Als vestigingsplaats 
wordt Ambleteuse gekozen, omwille van de verschillende biotopen met 
elk een eigen ecosysteem: een rotskust, een zandstrand, een uitgestrekt 
duinengebied en een estuarium. Op geen enkele andere plaats zijn 
dergelijke milieus op wandelafstand terug te vinden. Aanvankelijk 
huurt Professor Charles Maurice een villa “Le Chalet” genaamd, ons 
vandaag bekend als “het huis van de conciërge”. Langs het straatje, de 
tegenwoordige “Rue du Laboratoire”, laat hij een werkruimte bouwen 
die nog steeds gebruikt wordt, al is ze in de loop der jaren wel enigszins 
gemoderniseerd. 

In 1920 koopt de universiteit het terrein met de gebouwen en laat 
er haar studenten dierkunde stage lopen. Ook andere katholieke 
universiteiten, vooral die van Leuven, ontdekken Ambleteuse en doen 
er onderzoek. In 1934 laat Professor Boulangé (die ondertussen 
verantwoordelijk geworden is voor het labo en dit tot zijn dood in 1969 
zal blijven) naast de werkruimte een nieuw gebouw optrekken met op 
de gelijkvloerse ruimte een bibliotheek, collecties, een bureel en twee 
kleinere onderzoekslabo’s. Op de verdieping worden er zes slaapkamers 
voorzien, zodat er nu kleinere groepen kunnen verblijven. Aan deze 
toestand is er tot op vandaag weinig veranderd. Alleen het voormalige 
bureel van de directeur werd omgevormd tot een ruime inkomhal. 

Vanaf 1955 brengen de Leuvense dierkundestudenten tijdens de zomer 
tussen hun eerste en tweede licentie een week door in Ambleteuse. 
Eerst gebeurt dit nog onder leiding van professor Demal die morfologie 
doceert aan de Franstalige afdeling, later onder leiding van professor 
Quaghebeur. De interesse van de Leuvense universiteit is dermate dat 
ze overgaat tot de aankoop van de villa “La Baie” die net tegenover het 
laboratorium gelegen is. Tien extra slaapkamers, een keuken en een 
eetkamer maken nu het verblijf van grotere groepen mogelijk. In 1972 
sluiten de universiteiten van Lille en Leuven (U.C.L.) een akkoord om 
de twee gebouwen (labo en villa) als één gebruikseenheid te beheren 
als het “Laboratoire de Biologie Marine des Universités Catholiques 
de Lille et de Louvain”. Dit is zo gebleven, tot in 2004 de UCL besluit 
haar eigendom te verkopen. Gelukkig heeft de Universiteit van Lille het 
gebouw inmiddels zelf gekocht, zodat er voor de bezoekers van het labo 
aan de bestaande toestand niets veranderd is. De laatste jaren wordt 
het labo trouwens niet alleen druk bezocht door studenten van Lille 
die er onderzoek doen, maar ook door groepen uit Frankrijk en België. 
Vooral de verschillende lerarenopleidingen (“regentaten”) zijn er vaste 
klanten.

Elk vist op zijn getij
Al van bij haar oprichting in 1968 besluit PDL, de alumnivereniging 
van afgestudeerde biologen van Leuven, een aantal studieverblijven 
van telkens een week te organiseren. De bedoeling is systematisch 
verschillende interessante milieus aan te doen. Goede herinneringen 
aan hun stage als licentiaatsstudent verklaren waarschijnlijk waarom 
als eerste doel Ambleteuse gekozen wordt. Een klein groepje dapperen 
bijt de spits af – de villa “La Baie” is nog in vreemde handen en er 
is dus weinig plaats – maar hun enthousiasme achteraf is zo groot, 
dat men tot een jaarlijks studieverblijf te Ambleteuse besluit. Het in 
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gebruik nemen van de villa kort daarop, laat toe ook vrouw en zelfs 
kinderen mee te nemen. In de loop der jaren ontstaat zo een vaste kern 
“Ambleteusegangers”, aangevuld met nu eens die, dan weer andere 
gelegenheidsdeelnemers. De tweede week van de grote vakantie wordt 
traditioneel de PDL-week. Omdat de belangstelling blijft groeien, wordt 
er besloten een tweede verblijf in augustus in te richten. Vele jaren 
lang draait de zaak op die manier verder, al is het juliverblijf meestal 
overbelast. Het aantreden van een nieuwe generatie biologen leidt 
uiteindelijk tot de beslissing een derde verblijf te organiseren. Het 
klassieke verblijf begin juli wordt nu alweer enkele jaren afgelost door 
het verblijf van de “next generation”, terwijl ook het augustusverblijf 
zijn succes blijft verderzetten. Het boek “Ambleteuse – studie van de 
zeekust” dat door PDL werd uitgegeven – en de talrijke verslagen en 
artikels die in het PDL-informatieblad zijn verschenen, getuigen van 
het werk dat er tijdens al die jaren werd verricht: ecologische opnamen 
en transecten, onderzoek van abiotische factoren, gedragsobservaties, 
biometrisch onderzoek en talloze observaties en inventarisaties... 
Heel wat projecten die hier door studenten pedagogisch onderwijs 
tijdens hun ecologische stages worden uitgevoerd, werden tijdens 
de PDL-studieverblijven bedacht, uitgetest en op punt gesteld. Het 
recept van het succes van deze studieverblijven is moeilijk in enkele 
woorden samen te vatten. Er is uiteraard het enorm rijke aanbod van de 
omgeving, er is de concentratie van experts in de meest verschillende 
domeinen die hier ongehinderd hun stokpaardje kunnen berijden, er is 
de wil van de deelnemers om in een ontspannen sfeer en zonder enige 
dwang toch heel wat bij te leren en er is natuurlijk, hoe kan het ook 
anders na al die jaren, gewoon de vriendschap en de vreugde van het 
samenzijn. De zonnewijzer die tijdens één van de verblijven met zand 
en keien van het strand werd gegoten en die nu al meer dan twintig 
jaar de gevel van “La Baie” siert, heeft als opschrift: “elk vist op zijn 
getij” of vrij vertaald in het Frans: “à chacun sa marée”. Voor wie zich 
afvraagt wat die biologen daar toch al die jaren gedaan hebben: dat is 
het antwoord. (Met dank aan Dhr. Pinceel)

Ook dit jaar vindt er een nieuwe Ambleteuse plaats.  
Let echter wel op de gewijzigde data! 

15-22 juli 2006: Ambleteuse I :  
Ambleteuse “klassiek” o.l.v. Marion Crauwels,  
voor info: tel. 016/32.42.90
12-19 augustus 2006: Ambleteuse III:  
Ambleteuse “krasse knarren”  
o.l.v. Ria Rabijns en Greta Woutters

Er zal dit jaar geen Ambleteuse II plaatsvinden!  
 
Inschrijven voor Ambleteuse I en III 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.

PDL neemt je mee op herfst-
wandeling in de Hoge Venen.
Zondag 24 september 2006. Meer info volgt.

PDL-Symposium. 
Zaterdag 18 november 2006

PDL-jaarvergadering, PDL-minisymposium, uitreiking van de PDL-prijs 
voor de beste licentiaatsthesis 2005-2006 en beste doctoraatsthesis 
(verdedigd in de periode 01/07/2003-30/06/2006).

Polyfenolen, het venijn 
in de wijn ?

Op vrijdag 24 maart 2006 gaf prof. Mario Smet, verbonden aan de 
afdeling Moleculair design en synthese van het departement Chemie 
(K.U.Leuven) een interessante lezing over het belang van polyfenolen 
voor de eigenschappen van rode wijn. Net na de oprichting van 
Science@Leuven werd deze Chemici Leuven-voorjaarslezing meteen 
ook opengetrokken naar alle belangstellenden uit onze nieuwe 
facultaire alumnivereniging. De lezing werd afgesloten met een 
begeleide degustatie van drie rode wijnen. Vele aanwezigen grepen 
tijdens het vragenuurtje ook hun kans om enkele prangende vragen 
te stellen. Voor wie niet aanwezig kon zijn, volgt hier een korte 
samenvatting. Voor de degustatie moet je zelf zorgen...
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Meer en meer verschaft de scheikunde inzicht in de complexe relatie 
tussen de organoleptische eigenschappen, kenmerken die met de 
zintuigen waarneembaar zijn, en de chemische samenstelling van 
wijn. Van bijzonder groot belang (voornamelijk doch niet uitsluitend) 
voor rode wijn zijn de polyfenolen. Dit zijn aromatische verbindingen 
met meerdere hydroxylgroepen die in hoofdzaak afkomstig zijn uit de 
druivenschil. Voor de bereiding van rode wijn is het essentieel dat de 
druivenschillen voldoende lang in contact blijven met de gistende most, 
zodat de noodzakelijke polyfenolen naar de vloeistof geëxtraheerd 
kunnen worden. Polyfenolen zijn immers noodzakelijk voor zowel 
het uitzicht als de smaak van rode wijn. 
Zo is de rode kleur een gevolg van de 
aanwezigheid van anthocyanen (bepaalde 
gekleurde laagmoleculaire polyfenolen 
zoals het glucoside van malvidine 1) 
en hun reactieproducten met andere 
polyfenolen.

Het belangrijkste organoleptische kenmerk van rode wijn dat in grote 
mate door polyfenolen bepaald wordt is echter zijn astringentie, 
het samentrekkende en uitdrogende gevoel in de mond. Astringente 
polyfenolen worden tannines genoemd. 
Voornamelijk de proanthocyanidines 
van type 2, polymere flavanolen, zijn 
verantwoordelijk voor deze astringentie. 
Het gevoel van astringentie in de mond 
wordt veroorzaakt door het neerslaan van 
speekseleiwitten door complexvorming 
met polyfenolen. Het speeksel verliest 
hierdoor zijn smerende eigenschappen, 
hetgeen als astringentie wordt ervaren. 
Dit verklaart ook waarom astringente rode 
wijnen gastronomisch gezien goed passen 
bij rood vlees. In dit geval zullen eiwitten uit het vlees complexeren 
met de polyfenolen uit de wijn zodat de speekseleiwitten minder 
geaffecteerd worden en het gevoel van astringentie vermindert.

Het is algemeen bekend dat wijn bij veroudering ingrijpende 
veranderingen ondergaat. Zo verandert de kleur van witte wijn van 
bleek geelgroen naar donkergeel en deze van rode wijn van paarsachtig 
rood naar bruinachtig oranje. Deze verbruining is ondermeer het 
gevolg van de oxidatie van laagmoleculaire polyfenolen zoals het 
caffeïnezuurderivaat 3 tot bruingekleurde 
ontbindingsproducten onder invloed van 
het enzym polyfenoloxidase. Dit proces 
is analoog aan het bruin worden van 
bijvoorbeeld een doorgesneden appel.

Een andere belangrijke evolutie die wijn bij veroudering ondergaat is 
de afname van de astringentie. Ook dit is een gevolg van reacties van 
de aanwezige polyfenolen en het neerslaan ervan door complexatie 
met andere macromoleculen die van nature in de wijn aanwezig zijn of 
eraan worden toegevoegd. Het traditionele klaren van wijn met rauw 
eiwit leidt dus niet alleen tot het verwijderen van zwevende deeltjes (die 
troebelheid veroorzaken), maar ook tot afname van de astringentie.

Ten slotte leveren polyfenolen wellicht, naast alcohol, een bijdrage tot 
de positieve effecten van wijn op de gezondheid. 
Zo heeft men van resveratrol (4), een klein 
polyfenol, kankerwerende eigenschappen kunnen 
aantonen alsmede een gunstige invloed op 
plaquevorming in de bloedvaten. Deze effecten 
zijn wellicht grotendeels toe te schrijven aan de 
anti-oxiderende en radicaalvernietigende werking 
van polyfenolen.

Wetenschappelijke inzichten laten veelal toe het wijnmaken te 
optimaliseren. Dit leidt gemiddeld genomen tot betere wijn. Zo heeft 
men de laatste jaren geleerd dat de rijpheid van de druif niet enkel aan 
het suikergehalte mag worden afgemeten. Zo mogelijk van nog groter 
belang is de kwaliteit van de tannines, die ook een functie is van onder 
meer de vorderingsstaat van het groeiseizoen en de bestraling van de 

druiven door de zon. Beheersing van de extractie van polyfenolen kan 
daarenboven toelaten de infiltratie van minderwaardige tannines in de 
most tegen te gaan.

Nochtans mag men met technologisch ingrijpen niet overdrijven. Welke 
eigenschappen in wijn gewaardeerd worden en welke niet, wordt 
immers in hoge mate door cultuur en tradities bepaald en één van de 
aantrekkelijke aspecten van wijn is dat hij altijd weer verrassend anders 
smaakt (onder invloed van onbeheersbare factoren zoals het weer) 
en tegelijk in hoge mate getekend is door de streek waar hij vandaan 
komt (door lokale tradities, microklimaten, grondsoorten...). Door het 
proces van wijnmaken al te zeer aan de techniek over te laten, kan een 
deel van de onvoorspelbaarheid én van de invloed van ‘lokale’ factoren 
uitgeschakeld worden, waardoor men weliswaar misschien een beter 
‘doorsnee’ product bekomt, maar zeker geen interessantere wijnwereld.

Geologen op 
bedrijfsbezoek

Op 31 maart 2006 bezocht de B.V.L.G. twee vestigingen van de 
bouwmaterialenproducent Eternit. Deze familiale, doch internationale 
onderneming, die onlangs haar 100-jarige bestaan vierde, heeft 
wereldwijd talrijke productiesites. De belangrijkste producten zijn 
materialen op basis van vezelcement. Het bezoek aan Eternit te 
Kapelle-op-den-Bos werd verzorgd door ir. Luc Vanderheyden 
(Alumnus Burgerlijk Ingenieur K.U.Leuven). In deze vestiging worden 
er naast vezelcementleien, die aan de lucht uitharden, tevens 
geautoclaveerde vlakke panelen gemaakt. In Tisselt werd een bezoek 
gebracht aan het dochterbedrijf Promat. De klemtoon ligt hier op de 
productie van vuurbestendige platen gemaakt op basis van xonotlite, 
een geautoclaveerd calciumsilikaat. Naast een korte rondleiding 
in de productiesites lag de klemtoon vooral bij het R&D-centrum 
Redco NV. Het onderzoekslabo dat momenteel 19 medewerkers telt, 
werkt in opdracht van de verschillende filialen, doet aan continue 
kwaliteitsverbetering en onderzoek naar nieuwe producten. Hiervoor 
hebben ze zeer goed uitgeruste laboratoria, waar fysische, chemische en 
mineralogische bepalingen van grondstoffen en afgewerkte producten 
gebeuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klassieke optische 
en chemische technieken, maar ook van geavanceerde apparatuur 
waaronder een X-stralen diffractometer, een elektronenmicroscoop, 
een inductief gekoppelde plasma atomaire emissiespectrometer. 
Promat beschikt over een eigen laboratorium voor onderzoek naar 
nieuwe producten en kwaliteitscontrole en een uitgebreide ruimte 
voor het uitvoeren van brandproeven op vuurbestendige producten. 
Dr. An Opsomer (Alumnus Geologie K.U.Leuven) begeleidde het bezoek 
aan Promat en gaf een gedetailleerde lezing in verband met het 
innoverende onderzoek dat doorgevoerd wordt voor de ontwikkeling 
van nieuwe producten. Het bezoek werd afgerond met een drankje en 
hapje aangeboden door Promat en er werd uitvoerig bijgepraat over de 
goede tijd in Leuven.

Dit bezoek vormde zonder twijfel een uitstekende aanvulling en 
bijscholing bij het onderwijs en onderzoek in de toegepaste geologie 
en mineralogie aan de K.U.Leuven. Gelijkaardige onderzoekstechnieken 
worden aangeleerd en toegepast, doch de implementatie op industriële 
schaal en de gerelateerde problematiek vormen een bijkomende 
interessante, complexiteit. 
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Excursie en algemene  
B.V.L.G. vergadering

Op zaterdag 17 juni 2006 zal prof. Jan Hertogen ons een beeld schetsen 
van de belangrijkste aspecten van het vulkanisme in het Eifelgebied. 
Tijdens verschillende stops in het gebied van de Laacher See en in de 
omgeving van Daun zullen we geconfronteerd worden met scoriakegels, 
fonolitisch vulkanisme, basaniet/tefriet lavas en explosie maars. 

De bus vertrekt stipt om 8.00 u op de campus van de Celestijnenlaan. 
We zullen terug zijn rond 19.30u. We picknicken in de omgeving van de 
abdij van Maria Laach, waar eventueel aan een kiosk een drankje kan 
gekocht worden. We trekken terrein- of wandelschoenen aan (laarzen 
zijn niet nodig, ook niet bij nat weer). 

Na de excursie gaat om 20.00 u de algemene vergadering met diner 
door. 

Meer informatie o.a. omtrent de locatie van de algemene vergadering 
en omtrent de deelnameprijs wordt in een afzonderlijke mail naar de 
leden gestuurd. 

B.V.L.G. is op zoek 
naar jou!

Naast de nieuwsbrief van de faculteit zouden wij al onze leden 
elektronisch willen bereiken. Om ons mailadressenbestand te 
optimaliseren (we bereiken momenteel ongeveer 70% van de leden) 
vragen wij u een berichtje te sturen naar bvlg@geo.kuleuven.be

Heruitgave van de adreslijst 
Geografen K.U.Leuven

Lid van onze Alumni? Dan kreeg je inmiddels je lidkaart én – DIT 
IS BELANGRIJK – een brief waarin o.m. staat hoe je je gegevens in 
de Alumnidatabase kan controleren en aanpassen. Doe dat zo snel 
mogelijk, want wij plannen een heruitgave van de adreslijst Geografen 
K.U.Leuven!

Open Huis in het  
nieuwe Geo-Instituut

Op zaterdag 7 oktober 2006 zwaait het nieuwe Geo-instituut de deuren 
wijd open voor iedereen die er eens een kijkje wenst te nemen. Je kan 
er kennismaken met de diverse labo’s, je kan lezingen volgen en alle 
hoekjes van het gebouw verkennen. Noteer deze datum alvast in je 
agenda.

Meer concrete informatie vind je in de volgende editie van science@leuven. 

Eindejaarsbarbecue  
Promotie 2006

Op vrijdag 7 juli 2006 om 19 uur organiseert de Alumnivereniging 
Chemici Leuven de jaarlijkse eindejaarsbarbecue. Eregasten zijn onze 
(ex-)tweede lic'ers Chemie en Biochemie. Leden en sympathisanten 
zijn natuurlijk eveneens welkom! Plaats van afspraak: gebouw Chemie, 
Celestijnenlaan 200F te Heverlee.

Inschrijven en betalen (10 Euro) kan bij Leen Volker,  
Renée Vancraenenbroeck of Wim Dehaen (016/327439,  
wim.dehaen@chem.kuleuven.be).

VERENIGING VAN LEUVENSE GEOGRAFEN
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 24 42 - e-mail: marc.declercq@khm.be
www.kuleuven.be/geografie/alumni

PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde 
en Dierkunde
Naamsestraat 61 - 3000 Leuven 
Tel: 016/32 42 76 - e-mail: Marion.Crauwels@bio.kuleuven.be 
www.kuleuven.be/pdl

B.V.L.G. - Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Fysico-Chemische Geologie 
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 75 84 - e-mail: bvlg@geo.kuleuven.be 
www.kuleuven.be/geologie/BVLG

CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 76 39 - e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be  
www.chem.kuleuven.be/chemici
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Duurzaam
ondernemen …

… met oog voor toekomstige generaties.
Wienerberger is Europees marktleider in bakstenen, dakpannen en kleiklinkers. 

Duurzaam ondernemen is voor ons niet de zoveelste trend. Maar een doelstelling. 

Onze missie bestaat erin een blijvende economische en maatschappelijke 

meerwaarde te creëren. In harmonie met mens en milieu, en met respect 

voor andere culturen. 

Meer over onze visie, vindt u op www.wienerberger.com

Wienerb_adValueNL_180x260  27-10-2005  11:15  Pagina 1
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Hoe is het nu met…

”Buiten begane paden treden is nooit een gemakkelijke weg!”

André: “ Maar het tij kan keren. Enkele jaren later verhuisden 
mijn ouders naar de Kempen om er een hotel-restaurant te 
openen. Hierdoor is niet alleen mijn liefde voor gastronomie 
en oenologie geboren, maar ook mijn liefde voor weten-
schap. Er kwamen bij ons in het hotel belangrijke personen 
over de vloer, zoals ingenieurs en wetenschappers van het 
kerncentrum van Mol, dat pas in 1956 in werking getreden 
was. Meteen kreeg ik de kans om met een wetenschapper (ik 
wist toen nog niet dat men natuurkundige kon worden) dit 
Kerncentrum te bezoeken. Dat was mijn tocht naar Antiochië. 
Mijn ogen werden onmiddellijk geopend: dit wou ik ook 
doen! Ik wou natuurkundige worden!

Zo ben ik dan aan de K.U.L/U.C.L (zoals onze universiteit 
toen noemde) aan natuurkundestudies begonnen in het 
Premonstratenzer Instituut in de Naamsestraat. Zoals iedere 
student had ik in de kandidaturen vakken waar ik echt 
van hield en andere vakken die minder aangenaam waren. 
Persoonlijk vond ik in de kandidaturen de wiskunde erg boei-
end (prof. Florin en prof. Van Boechout). Maar de analytische 
mechanica (prof. Van Itterbeek) vond ik daarentegen bijzon-
der saai. In de licentiejaren lag het accent gelukkig helemaal 
op natuurkunde en zover ik me herinner lagen alle vakken 
me vrij goed. Zo heb ik bijvoorbeeld zeer goede herinneringen 
aan prof. Boeckaert. Het onderwerp van mijn licentiethesis 
(prof. Van Dael) was “Voortplanting van akoestische golven 
in geïoniseerde gassen”. Mijn proefbuis van 15 cm doormeter, 
gevuld met H2, was met Pasen nog ontploft. Gelukkig niet 
helemaal in mijn gezicht, ik vrees dat dit artikel anders niet 
eens gepubliceerd kon worden. Ik herbegon met goede moed, 
alles raakte nog op tijd klaar en na de zomer kon ik beginnen 
doctoreren, tot aan zijn overlijden onder prof. Van Itterbeek 
en later onder prof. Van Dael.  Ondanks mijn initieel probleem 
met geïoniseerde gassen, was mijn doctoraatsthesis toch een 
uitbreiding van de vorige thesis, nu snelheid en dispersie van 
ion-akoestische golven in plasma’s.

Mijn legerdienst kon ik, dankzij mijn onderzoekswerk, op een 
nuttige manier in een labo van de Koninklijke Militaire School 
(prof. Vandenplas) doorbrengen. Ik haalde er 2 publicaties in 

het kader van onderzoek naar gecontroleerde kernfusie. In 
review papers uit die tijd (begin 1970) werd steevast voor-
gesteld dat dit een uiterst moeilijk onderzoek was en dat 
het doel over 50 jaar wellicht zou bereikt worden. Nu meer 
dan een halve eeuw later moet dit onderzoek op gigantische 
wereldschaal uitgevoerd worden (in Cadarache wordt er een 
mega labo gebouwd dat zelfs de dimensie van CERN in de 
schaduw zal stellen) en in review artikels uit 2006 wordt nog 
altijd steevast geschreven dat fusieonderzoek ontzettend 
moeilijk is en dat (beste lezer, u hebt het wellicht al geraden!) 
het doel wellicht over 50 jaar pas bereikt kan worden!

Nu, die moeilijkheid heeft me niet afgeschrikt, want hoe 
kan men nog meer zekerheid voor zijn carrière hebben dan 
met zo’n onderwerp? Maar anderzijds wenste ik wel eens op 
een andere weide te gaan te grazen. Toevallig was er toen 
een vacature bij de faculteit Geneeskunde, departement 
Cardiologie. Hier ging ik op interview bij prof. De Geest. Hij 
wist toen amper wat een natuurkundige voorstelde.  Ik wist 
niet meer dan dat elke levende persoon een kloppend hart 
had. Maar wellicht omdat mijn doctoraat over plasma’s han-
delde (fluïda met ionen in het lichaam noemt men ook zo) 
dacht men bij Geneeskunde dat ik de geschikte persoon was!

Al gauw heb ik toen gevonden dat het hart eigenlijk een 
perfect fysisch object is (en er zelfs een cursus fysica rond 
zou kunnen opgebouwd worden): er zijn eerst elektrische 
verschijnselen (op cellulair niveau) die samengevoegd aan-
leiding geven tot het externe opmeetbare ECG (signalen van 
ongeveer 1 mV groot). Als gevolg van die elektrische activiteit 
zal het hart gaan samentrekken en hebben we mechanische 
verschijnselen. Hierdoor komt er een drukopbouw die verder 
voor de bloedcirculatie (hemodynamica) zal zorgen. Ten slotte 
moet het hart, onze motor, niet als afzonderlijk orgaan aan-
gezien worden, maar wordt het in feite elektronisch aange-
stuurd door de hersenen (Figuur 1).

André Aubert 
Studeerde af als Licentiaat in de Natuurkunde in 1965

Als geboren Antwerpenaar heeft hij zich altijd al tot water en boten aangetrokken gevoeld. Zijn vader had hem 
dit trouwens lang voordat hij geboren werd reeds voorgedaan. In de jaren 1920-1930 was hij steward op het 
passagiersschip “Belgenland”, heeft hij zeven maal de wereld rondgereisd en talloze malen gependeld tussen 
Antwerpen en New York. André droomde er reeds als negenjarige van om deze familietraditie in een andere 
vorm verder te zetten ... als scheepsbouwkundig ingenieur...
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Het is dus zonder meer duidelijk dat een natuurkundige 
nuttig en boeiend wetenschappelijk werk kan verrichten 
binnen de cardiologie. Dezelfde geavanceerde signaalanalyse-
technieken als bij astronomie of bij kernfysica worden hierbij 
gebruikt. In figuur 2 wordt dit even aangeraakt. Met de jaren 
heb ik de meeste van de genoemde fysische aspecten wel 
aangeroerd en zoals het aan een academische instelling past, 
hierover gepubliceerd. Zo ben ik wellicht één van de weinige 
niet-medici die als eerste auteur een artikel in Circulation 
had, en twee als coauteur (met een impactfactor van 12.5 en 
in de geneeskunde zijn er nog hogere!). Dit nogmaals om er 
op te wijzen dat een natuurkundige in een multidisciplinair 
team zich wel kan uitleven.

Interesse voor de ruimtevaart en raketten had ik reeds als 
kleine uk. In 1944 en 1945 vlogen in Antwerpen bommen 
zoals de V1 en de V2 (de vliegende bommen van Von Braun) 
rond onze oren en ontploften in onze straten. Dit achter-
volgde me. Ik kan ook nog steeds zeggen waar ik was bij de 
eerste ruimtevlucht van Yuri Gagarin op 12 april 1961 en bij 
de landing op de maan van Neil Armstrong op 21 juli 1969. 
Zo ben ik in 1978 kandidaat Europees astronaut geweest en 
ben ik toch redelijk ver in de selectieprocedure geraakt, maar 
uiteindelijk niet verkozen. De interesse voor ruimtevaart is me 

wel bijgebleven en toen ik eind vorige eeuw de kans kreeg 
om de invloed van de zwaartekracht op de cardiovasculaire 
functie te bestuderen, heb ik die kans volop aangegrepen,
weer vertrekkende van eenvoudige parameters (zie figuur 
2). Met ECG (elektrische activiteit van het hart) en bloeddruk 
(mechanisch signaal en hemodynamica) kan er iets over de 
cardiovasculaire sturing gezegd worden en de invloed van 
gewichtloosheid. Ondertussen zijn we met onze onderzoeks-
groep zeker en vast het meest geglobaliseerde labo van onze 
universiteit. Onze metingen voeren we uit tussen Bordeaux 
(ESA parabolische vluchten), Leuven, Keulen (European 
Astronaut Centre (EAC)) en Moskou. Bovendien hebben we 
sinds 2004 een proefpersoon die voor zes maanden in het 
ISS verblijft en op regelmatige tijden onze metingen uitvoert. 
Ons labo strekt zich dus echt wel uit over de halve wereld en 
heeft een derde dimensie in de ruimte! We hebben nu al aan 
8 ruimtemissies meegewerkt van ESA, Roscosmos en China 
Space Authority.

Een van de belangrijke resultaten die we gepubliceerd hebben 
is het feit dat de deconditionering van astronauten langer 
duurt dan hun eigenlijke ruimtemissie. Buiten de zwaarte-
kracht zijn er nog veel andere parameters die een invloed 
op de hartfunctie uitoefenen. Zo is er bijvoorbeeld een grote 
invloed van het al dan niet beoefenen van fysische activiteit. 
Het hart is immers ook een spier, die als ze onvoldoende 
getraind wordt (door inspanning), zal deconditioneren (zoals 
een biceps van een gewichtheffer, die – als ze niet meer 
gebruikt wordt – zal verschrompelen). Zelf heb ik in mijn 
leven altijd veel belangstelling voor actieve sportbeoefening 
gehad. Als die interesse bovendien aanleiding voor weten-
schappelijke studies kan zijn, zal dat een onderzoeker des te 
meer gelukkig maken.

Zoals vooraf reeds beschreven hebben de verschillende fre-
quentiebanden van het hartvariabiliteitssignaal (zie figuur 
7) een onderliggende fysiologische betekenis. Zo zal bijvoor-
beeld het hoog frequente deel (tussen 0.15 en 0.4 Hz) over-
eenkomen met modulatie door de parasympatische zenuw-
banen (Figuur 1), die er voor zal zorgen dat het hartritme 
afneemt. Wel, na een trainingsperiode van 6 maanden (zie 
figuur 7) zal niet alleen die modulatie afnemen, maar ook het 
hartritme (cfr. het lage hartritme van atleten).

Figuur 1: Elementaire voorstelling van het controlemechanisme 
van het cardiovasculaire systeem door de hersenen: ruwweg zal 
modulatie door de (ortho)sympatische zenuwbaan het hartritme 
doen oplopen en modulatie langs de parasympatische het ritme 
doen dalen. Ganse tijd is er een balans tussen beide activiteiten, 
bijvoorbeeld bij nacht zal het hartritme afnemen en bij inspanning 
toenemen.

Figuur 2: Links boven: ECG, rechts boven: bloeddruk. Op het ECG 
worden de plaats (timing) van de pieken en de coördinaten van de 
druk opgemeten. Die worden op de onderste delen uitgezet: een 
tachogram (instantaan hartritme) en systogram (instantaan maxi-
mum bloeddruk). De variabiliteit van deze signalen wordt met fre-
quentieanalysetechnieken (FFT, wavelet, autoregressie) bestudeerd, 
waarbij verschillende frequentiebanden een onderliggende fysiologi-
sche betekenis hebben.

Figuur 1: Ikzelf als would-be astronaut met Cardioscience 
equipment: een trainingsvest dat in Star City, Moskou is, met 
een geïntegreerde ECG versterker, bloeddrukmeter (aan de 
vinger) en ademhalings-sensor). Hetzelfde vest bevind zich 
in het International Space Station (ISS).



Buiten begane paden treden is nooit een gemakkelijke weg. 
Het is een weg die je moet nemen met vallen en opstaan. 
Sint-Paulus heeft na zijn val ook terug zijn paard beklommen 
en heeft zijn weg gewoon verder gezet.  

Steeds verder en verder, totdat hij aan de kust kwam. Van 
daaruit heeft hij met een zeilboot bijna de ganse bekende 
wereld van de Oudheid bezocht. En hij schreef nog veel  
brieven (artikels) ...
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Figuur 4: In het Gagarin Cosmonaut Training Centre (GCTC), 
Star City. Alle ongemakken van het klimaat moesten we er 
maar bijnemen!

Figuur 5: Met Frank De Winne in Beijing voor de Chinese 
ruimtevlucht van vorig jaar.

Figuur 6: Met Yang Liwei, de eerste Chinese astronaut in 2003.

Figuur 7: Spectrum van hartvariabiliteit, boven bij een jonge 
proefpersoon die ongetraind was, onder dezelfde persoon na 
6 maanden uithoudingstraining.

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 februari tot 30 april 2006

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Wiskunde 20 februari 2006 Bram DE ROCK The Anosov relation for the Nielsen numbers of maps of infra-nilmanifolds. K. Dekimpe & W. Malfait

Geologie 22 februari 2006 Dominique SIMILOX-
TOHON

An integrated geological and archaeoseismological approach of the seismicity 
in the territory of Sagalassos (SW Turkey). Towards the identification of active 
faults in the Burdur-Isparta region.

M. Sintubin

Wiskunde 15 maart 2006 Hans VAN DE VYVER Runge-kutta type methods for periodic initial value problems. W. Van Assche

Wiskunde 10 april 2006 Bidzina 
SHERGELASHVILI

On wave properties in the inhomogeneous solar plasma: new approaches. S. Poedts

Wiskunde 18 april 2006 Alexander TEVZADZE Velocity shear induced phenomena in solar and astrophysical flows. M. Goossens

Geologie 26 april 2006 Griet VERHAERT Normal fault architecture and related fluid flow in carbonate rocks (Burdur-
Isparta region, SW Turkey).

Ph. Muchez & M. 
Sintubin

Biologie 28 april 2006 Joost RAEYMAEKERS Evolutionary and ecological challenges for the three-spined stickleback. F. Volckaert
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Allemaal mensen

Kiezen voor systematiek en de Hortus botanicus te Leiden

Wij waren voor die gelegenheid met een uitgebreide dele-
gatie vanuit Leuven naar Leiden getrokken en de collega’s 
ter plaatse hadden moeite noch tijd gespaard om van deze 
dag voor ons een onvergetelijke ervaring te maken. Tijdens 
een rondleiding in de befaamde Hortus botanicus kregen we 
meteen ook een stukje geschiedenis over het ontstaan van 
de Leidse Universiteit, waaruit nogmaals bleek dat er van 
oudsher al sterke banden waren met Vlaanderen. De Leidse 
universiteit is niet zo oud als de Leuvense. 

De universiteit werd op 8 februari 1575 gesticht, omdat de 
burgers van Leiden zich zo dapper zouden hebben gedra-
gen tijdens het beleg van de stad door de Spanjaarden. Veel 
van de nieuwe hoogleraren kwamen toen uit de Zuidelijke 
Nederlanden, zoals Justus Lipsius (die in 1591 naar Leuven 
vertrok) en de beroemde Mechelse botanist Rembert Dodoens 
(1517-1585). 

Ook de eerste Prefect van de in 1590 gestichte Hortus bota-
nicus was een Vlaming, namelijk Carolus Clusius of Charles 
de l’Écluse (1526-1609). Clusius had in heel Europa gereisd, 
gewerkt en planten verzameld. Hij bracht zijn plantenver-
zameling naar de Leidse Hortus, waaronder tulpen en veel 
andere planten uit verre streken zoals het Middellandse 
Zeegebied en zelfs Amerika. Bij de realisering van de Hortus, 
in het jaar 1594, werd hij terzijde gestaan door de Delftse 
apotheker Dirk Outgaardszoon Cluyt, die zelf een tuin met 
geneeskrachtige kruiden had. 

Hoewel de universiteit in eerste instantie een kruidentuin 
voor het medisch onderwijs wenste, werd er op het terrein 
achter het Academiegebouw een heuse botanische tuin aan-

gelegd, die op last van de gemeente Leiden ook voor publiek 
toegankelijk was. In de loop van de eeuwen is deze Leidse 
Hortus uitgegroeid tot een tuin van 2,5 hectare, met meer 
dan 10 000 verschillende soorten en variëteiten in de tuin, 
in kuipen en in het tropische kassencomplex. Naast een col-
lectie oude bomen is er een varentuin, een rosarium, een 
Japanse tuin (de Von Siebold Gedenktuin), de Clusiustuin en 
een systeemtuin die in juni 2005 werd ingericht volgens de 
nieuwste inzichten over de evolutie van de landplanten. 

De collecties worden gebruikt voor onderwijs en onder-
zoek, maar de Hortus is tevens een geregistreerd museum 
met ongeveer 80 000 bezoekers per jaar. Recent werd de 
monumentale oranjerie uit 1744 gerestaureerd. In de nabije 
toekomst hoopt men de Hortus botanicus uit te breiden 
met het nabijgelegen Sterrenwachtterrein en een belangrijk 
aandachtspunt wordt de renovatie of nieuwbouw van de 
tropische kassen. De Hortus is zeker een bezoek waard en, in 
combinatie met het gezellige stadje Leiden, een prima idee 
voor een daguitstap. Goed om weten is dat er regelmatig 
tentoonstellingen en andere activiteiten plaatsvinden.  

(Met dank aan Erik Smets en Gerda van Uffelen,  
prefect ad interim van de Hortus) 

Zoals eerder vermeld in Science@Leuven 9, is prof. Erik Smets, hoofd van het Laboratorium voor Systematiek, 
en voormalig voorzitter van het departement Biologie, sinds 1 september Wetenschappelijk Directeur van het 
Nationaal Herbarium Nederland. Ter verwelkoming van prof. Smets als hoogleraar aan de Universiteit van 
Leiden had er op vrijdag 10 maart een academische zitting plaats in het prachtige Academiegebouw te Leiden. 
Prof. Smets sprak er zijn oratie uit getiteld “Kiezen voor systematiek”, een vurig pleidooi voor het belang van 
systematiek en de noodzaak voor een evenwichtige integratie van moleculair en morfologisch onderzoek. 



Erfgoed

Meteorieten : ééntje kwijt, ééntje rijk.

Eigenlijk was het een beetje gênant voor de NASA en ESA-
planners van satellietmissies naar Mars, toen kosmochemici 
het idee opperden dat fragmenten van de ‘rode planeet’ 
wellicht reeds geruime tijd tussen de meteorietcollecties van 
onze musea lagen. Waarop steunde deze ‘Mars Meteoriet’- 
hypothese? Tot het midden van de jaren tachtig was er 
immers een consensus dat de meteorieten ofwel fragmen-
ten zijn van oude komeetkernen, ofwel afkomstig zijn uit 
de Asteroïdengordel gelegen tussen de planeten Mars en 
Jupiter. Naarmate de absolute ouderdomsbepaling van meteo-
rieten door middel van nucleaire ‘klokken’ vorderde, bleek 
dat een kleine subgroep van meteorieten gevormd was door 
magmatische en/of vulkanische processen die plaatsvonden 
rond 1.3 miljard jaar en zelfs zo ‘recent’ als 160 miljoen jaar 
geleden. Deze zogenaamde SNC-achondrieten-subgroep 
ontleent haar naam aan de beginletters van drie typische 
meteorieten: Shergotty, Nakhla en Chassigny. De ‘jonge’ 
ouderdom van SNC meteorieten wijkt sterk af van deze van 
de andere meteorieten, die bij het ontstaan van het zonne-
stelsel ca. 4.55 miljard jaar geleden gevormd werden. De SNC 

meteorieten moeten dus afkomstig zijn van een planeet die 
minstens over een tijdspanne van 3.5 miljard jaar ‘geologisch 
actief’ was. Dit sloot de maan, asteroïden en komeetkernen 
uit. Venus is wellicht nog een actieve planeet, maar kan ook 
uitgesloten worden omdat het zo goed als onmogelijk is dat 
fragmenten van Venus door een impact met een meteoriet of 
komeetkern in een aarde kruisende baan kunnen geëjecteerd 
worden. De impactenergie vereist voor ballistische ejectie 
zou immers ook een volledige destructie en ‘volatilisatie’ van 
het Venusmateriaal teweegbrengen. Het meest overtuigende 
wetenschappelijk argument voor een Marsoorsprong van 
deze meteorieten steunt op de meting van de chemische 
samenstelling van de atmosfeer van de planeet Mars door 
de Vikingruimtetuigen in 1976. Er is een zeer goede over-
eenkomst in de massaverhoudingen van de edelgassen van 
de Marsatmosfeer en de edelgassen geadsorbeerd in SNC 
meteorieten.

De Marsmeteorieten haalden in 1996 de krantenkoppen en 
het televisienieuws toen onderzoekers van NASA beweerden 

Terwijl dichters en menswetenschappers eerder gefascineerd worden door de planeet Venus, zijn 
natuurwetenschappers in de regel meer de koele minnaars van de planeet Mars. Zelfs de recente Europese 
‘Venus Express’ escapade is slechts een ‘after-thought’ van de ‘Mars Express’ satellietmissie. Deze voorkeur ligt 
voor de hand: Mars is immers het enige bereikbare hemellichaam waar biologische activiteit mogelijk lijkt en 
waar mensen mits enkele technische kunstgrepen kunnen overleven.
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Foto 1: Fragment van de Nakhla-silicaatmeteoriet met dunne zwarte smeltkorst (type SNC-meteoriet - collectie MIRA-sterrenwacht)



dat zij fossiele sporen van bacteriële levensvormen hadden 
ontdekt in een Marsmeteoriet gecollecteerd uit de ijskap van 
Antarctica. Op het hoogtepunt van deze ‘mediablitz’ werd 
de afdeling Fysico-chemische geologie door medewerkers 
van de Sterrenwacht MIRA van Grimbergen gecontacteerd 
om de identiteit te verifiëren van een klein fragment van 
Nakhla, één van de type SNC-meteorieten (foto 1). Van de 
meteoriet die insloeg op 11 juni 1911 in het Egyptische dorp 
Nakhla (meteorieten worden in principe altijd genoemd naar 
de plaats van impact of de vindplaats) werden een 40-tal 
verschillende fragmenten met een totaal gewicht van  ca. 
40 kg gerecupereerd. Terloops kan vermeld worden dat deze 
meteoriet een kwalijke reputatie heeft bij de dierenliefheb-
bers, omdat een fragment bij impact een hond doodde. Foto 
1 toont het voorkomen van de typische zwarte 'smeltkorst' 
die continu gevormd en ‘geablateerd’ wordt door verhitting 
van de meteoriet tijdens de passage door de atmosfeer van 
de aarde. De Nakhla-meteoriet is samengesteld uit korrels 
van de silicaatmineralen diopsied en olivijn, die uitkristalli-
seerden tijdens trage afkoeling van een silicaatmagma onder 
een Martiaanse vulkaan. Zonder de smeltkorst zou een SNC-
meteorietfragment zeer moeilijk te onderscheiden zijn van 
een dieptegesteente gevormd in een vulkaan op de aarde.

Door de commotie over ‘leven op Mars’ was het MIRA 
Nakhla-fragment een bijzonder waardevol kleinood, want in 
de gekte van het ogenblik waren een aantal kapitaalkrach-
tige meteorietfanaten – wellicht eerder ‘Star Trek’-fanaten 
– bereid om een slordige miljoen dollar per gram neer te 
tellen voor een Marsmeteoriet. Bij de identificatie van meteo-
rietmonsters is echter de grootst mogelijke voorzichtigheid 
geboden, omdat de ganse branche nogal wat te lijden heeft 
onder gesofistikeerd bedrog, goedgemeende wensdromen 
en slordige verwisseling van monsterlabels. Niet-destructief 
microscopisch en Röntgenstralenfluorescentieonderzoek 
van het MIRA-fragment uitgevoerd aan de afdeling Fysico-
chemische geologie, en een vergelijking met een fragment 
aanwezig in de meteorietcollectie van het British Museum 
of Natural History in Londen, namen echter alle twijfels weg 
over de correcte identificatie van het MIRA-Nakhla-specimen. 
Helaas, helaas..... in weerwil van de grote sympathie voor 
de Sterrenwacht MIRA smaakte deze succesvolle identifi-
catie een beetje bitter. Immers, naar alle waarschijnlijkheid 
belandde het Nakhla-fragment bij MIRA als onderdeel van 
een schenking van boeken en sterrenkundige parafernalia 
uit de nalatenschap van wijlen prof. Florent Bertiau, bij leven 
Jezuïetpriester, Vaticaanastronoom en professor Sterrenkunde 
aan de K.U.Leuven. Met een tikkeltje meer qui-vive van onze 
Jezuïetenvrienden had de K.U.Leuven nu de trotse bezitter 
kunnen zijn van een stukje van de planeet Mars. De moraal 
van dit verhaal? Niets is wat het lijkt te zijn, zelfs Jezuïeten 
laten af en toe een steekje vallen. 

Het verhaal van meteorieten en nalatenschappen eindigt 
hier echter niet. Een tiental jaar geleden kon de K.U.Leuven 
door bemiddeling van dr. Piet Van Assche de hand leggen op 
een deel van het wetenschappelijke archief en nalatenschap 
van het Duitse professorenechtpaar Walter Noddack en Ida 

Noddack-Tacke. Deze nalatenschap omvat onder meer drie 
gezaagde fragmenten van een ijzermeteoriet, met een totaal-
gewicht van ca. 55 kg. Foto 2 toont een gepolijst zaagvlak 
van het grootste fragment. De homogene FeNi-metaalmassa 
bevat een aantal afgeronde insluitsels van het sufidemine-
raal troiliet FeS, omringd door kleinere hoeveelheden van de 
mineralen coheniet (Fe,Ni,Co)3C en schreibersiet (Fe,Ni)3P.

Dr. Van Assche was als nucleair fysicus verbonden aan het 
Studiecentrum voor Kernenergie en de K.U.Leuven en was bij-
zonder geïnteresseerd in de nogal controversiële geschiedenis 
van de ontdekking van de chemische elementen Rhenium en 
Masurium/Technetium. Als medewerkers van de Physikalische 
Reichsanstalt Berlin ondekten Walter Noddack en Ida Tacke 
samen met Otto Berg in 1925 het toen nog ongekende ele-
ment Z=75, dat zij de naam Rhenium gaven (naar de rivier 
Rhein). De ontdekking van het element was gebaseerd op de 
toen nieuwe techniek van Röntgenstraal-excitatie met foto-
grafische fotondetectie. Later in 1928 werd door chemische 
scheiding 1 g van het zuivere element Re afgezonderd uit 
660 kg molybdenieterts.

De Noddacks kondigden ook de ontdekking aan van het 
element Z=43, dat zij de naam ‘Masurium’ gaven, naar de 
landstreek waarvan Walter Noddack afkomstig is. De weten-
schappelijke gemeenschap was in dit geval zeer sceptisch. 
De Noddacks poogden dan een meetbare hoeveelheid zuiver 
‘Masurium’ af te zonderen uit ertsen en ijzermeteorieten. 
Waarom uit ijzermeteorieten? Er was toen reeds een consen-
sus dat ijzermeteorieten de brokstukken zijn van de metaal-
sulfidekernen van gefragmenteerde ‘moederplaneetjes’. Uit 
de toenmalige kennis van het ‘kosmochemische’ gedrag 
van de elementen en de positie van Z=43 in het periodieke 
systeem, was het inderdaad logisch te besluiten dat element 
Z=43 zou aangereikt worden in de metaal-sulfidekernen. 
Maar rond 1925 was nog niet geweten dat element Z=43 
geen stabiele isotopen heeft; het langstlevende radioactieve 
isotoop heeft een halveringstijd van slechts 2.6 miljoen jaar. 
Als de Noddacks inderdaad Z=43 gedetecteerd hadden, kon 
dat slechts de uiterst minieme hoeveelheid zijn die even-
tueel gevormd werd door spontane of geïnduceerde fissie 
van uraan, of door een interactie van kosmische straling 
met naburige elementen (bv. de vangst van een ‘kosmogeen’ 
neutron door een molybdeenkern). Uiteindelijk slaagden de 
Noddacks er niet in meetbare hoeveelheden van ‘Masurium’ 
af te scheiden, zodat zij met deze affaire hun wetenschap-
pelijke reputatie wat ‘verbrandden’. Ondanks vele nominaties 
kregen de Noddacks nooit de Nobelprijs voor hun ontdek-
king van het element Rhenium. Het hielp hun ook weinig 
dat zij het verwijt kregen van een weinig kritische houding 
ten opzichte van het Hitler-regime. Uiteindelijk werd het 
element Z=43 niet ontdekt, maar voor het eerst ‘gemaakt’ 
door de Italiaanse onderzoekers Perrier en Segré in 1937. Zij 
produceerden en isoleerden kortlevende radio-isotopen door 
bestraling van molybdeen met deuteronen. Omdat dit het 
eerste chemische element was dat met ‘technische’ middelen 
gecreëerd werd, kreeg het de naam ‘Technetium’.
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Nu de ‘Masurium-affaire’ wat op de achtergrond geraakt is, 
kunnen wetenschapshistorici niet rond de vaststelling dat Ida 
Noddack-Tacke toch een zeer markante figuur was. Als doch-
ter van een fabrikant van lak en vernis, was zij één van de 
eerste vrouwen in Duitsland die chemie studeerden. Zij was 
de drijvende kracht achter de ontdekking van Rhenium, en 
door haar systematische onderzoek van de concentraties van 
‘spoorelementen’ in mineralen, gesteenten en meteorieten 
heeft zij een cruciale bijdrage geleverd tot de ontwikkeling 
van de kosmochemie en geochemie als een nieuwe weten-
schapstak. Er is nu ook weinig twijfel dat Ida Noddack-Tack 
als eerste de mogelijkheid van kernsplitsing voorstelde in een 
commentaarartikel op de besluiten die Enrico Fermi trok uit 
experimenten waarbij nieuwe radionucliden geproduceerd 
werden door beschieting van uraan met neutronen. 

Gelukkig ontsnapte de ijzermeteoriet uit de Noddack-nala-
tenschap aan de destructie in vaten gevuld met aqua regia. 
Helaas,.... ook hier een helaas. Tijdens de vele omzwervingen 
van het Noddack-archief tijdens en na WOII is de ijzerme-
teoriet in een identiteitscrisis terecht gekomen. Wij zijn niet 
100% zeker van de oorsprong van deze meteoriet. Dit is een 
zorgelijke toestand, want een meteoriet met onduidelijke 
oorsprong verliest vlug veel van zijn waarde. Er is nu eenmaal 
een waardeverschil tussen een schilderij van Picasso en een 
schilderij dat misschien van Picasso’s hand is.

De kans is echter groot dat de identiteit van de ijzermeteoriet 
kan achterhaald worden door een onderzoek naar de spoor-
element ‘fingerprint’ dat momenteel loopt aan de afdeling 
Geologie. Uit de metallografie van de FeNi-fase volgt dat de 
ijzermeteoriet behoort tot de klasse van de Ni-arme (Ni<6 
massaprocent) ‘Hexahedrieten’, waarin het FeNi-metaal  
volledig gerekristalliseerd is als de Ni-arme FeNi-legering 

kamaciet. Immers, door etsing van het gepolijste metaal-
oppervlak met een alcohol/1%HNO3 (‘nital’) vloeistof wordt 
geen zgn. ‘Widmanstätten etsstructuur’ gevormd. Deze struc-
tuur ontstaat in de meer Ni-rijke ‘Octahedrieten’, die samen-
gesteld zijn uit kamaciet lamellen die bij afkoeling neerslaan 
volgens {111} kristalvlakken in de oorspronkelijk homogene 
taeniet FeNi-metaalfase. Deze structuur werd in 1808 ont-
dekt door de Weense Graaf Aloïs von Widmanstätten (blijk-
baar waren meteorieten vroeger een hobby van graven; nu 
van hertogen). Een belangrijke aanduiding over de identiteit 
van de meteoriet, is een handgeschreven nota in een bijge-
voegde zak met FeNi-zaagsel (Dr. F. Krantz, Meteorit ‘Buen 
Huerte’). ‘Buen Huerto’ of ‘Buey Muerto’ is namelijk één 
van de vele lokaties in Noord-Chili waar in 1927 een reeks 
fragmenten van een hexahedriet ijzermeteoriet gevonden 
werd, de zgn. groep van ‘North Chilean Hexahedrites’. Deze 
meteorietontdekking kreeg heel wat weerklank in de kringen 
van meteorietverzamelaars juist in een tijd dat de Noddacks 
een nieuwe reeks experimenten voor de afscheiding van 
‘Masurium’ op stapel zetten. Het lijkt waarschijnlijk dat de 
Noddacks meteorietstukken en zaagsel aankochten bij de 
bekende mineraalhandelaar uit Bonn Dr. F. Krantz. Hoewel,... 
voorzichtigheid is hier geboden. Het is evengoed mogelijk 
dat het zaagsel in de zak niet afkomstig is van het zagen van 
de meteorietfragmenten zelf. Wij hopen dat een vergelijking 
van de spoorelementgegevens met een gegevensbestand 
van zoveel mogelijk chemische literatuurgegevens van hexa-
hedriet-meteorieten tot een eenduidige identificatie zullen 
leiden. Dan zullen de fragmenten in volle waarde ergens de 
collecties van de K.U.Leuven kunnen sieren. Een verhaal met 
een vervolg...

(Jan Hertogen, afdeling Fysico-chemische geologie)

Foto 2: Zaagvlak van de ijzermeteoriet 
met glanzend gepolijst FeNi-metaal 
en donkergrijze ronde insluitsels van  
FeNi-sulfide (collectie K.U.Leuven).



-26- -27-

Op 22 maart vond een studiedag plaats rond ‘Wetenschap en de 
(nieuwe) media’, georganiseerd door het postgraduaat programma 
Wetenschapsonderwijs en –communicatie. Vijf sprekers gaven hun 
visie op hoe de media met wetenschap kunnen/moeten omgaan, en 
hoe wetenschappers gebruik kunnen maken van de media om hun 
boodschap te verspreiden. 

Glenn Sparks (Purdue University) schetste een beeld van het 
medialandschap tegen de achtergrond van een wereld van 
entertainment. Media willen graag sensationele boodschappen 
brengen en maken daarbij niet altijd het onderscheid tussen 
‘ernstige’ wetenschap en de meest bizarre vormen van pseudo-
wetenschap. Dat mag echter niet betekenen dat wetenschappers 
zich afkeren van de media. Integendeel, Sparks betoogde dat 
wetenschappers juist heel actief moeten aanwezig zijn in de media. 

Een gelijkaardige boodschap bracht ook Jaap Willems (Da Vinci-
Instituut, Amsterdam). Voor hem ligt de sleutel tot een goede 
wetenschapscommunicatie in een helder begrip van de diverse 
belangen van alle betrokkenen. Wetenschapscommunicatie is 
persuasief. Ze beperkt zich vrijwel nooit tot een loutere overdracht 

van ‘vrijblijvende’ informatie. Om 
tot een goede relatie met de media 
te komen is het noodzakelijk dat de 
wetenschappers zichzelf (en hun 
belangen) bekijken met de ogen van de 
media en het grote publiek. 

Sabine Borrey en Liliane Moeremans 
(Vlaamse Administratie Wetenschap 
en Innovatie) stelden daarna het 
Vlaamse overheidsbeleid voor inzake 
wetenschapscommunicatie en de 
media. De “nieuwe” media blijven 
daarin vooralsnog grotendeels afwezig, 
omdat het “traditionele” formaat meer 
mogelijkheden biedt om moeilijke thema’s als het onderzoeksproces 
of ethische vragen aan bod te laten komen. Nieuwe media zijn wel 
aanwezig in het communicatiebeleid van Technopolis, voorgesteld 
door Erik Jacquemyn. Een 'doe-centrum' als Technopolis gebruikt 
alle vormen van media om mensen te bereiken, ook buiten de eigen 
muren. 

Campuspraat

Wetenschap en de (nieuwe) media

Op 28 maart hield Frank De Winne een 
lezing omtrent 'Bemande Exploratie van 
de Ruimte: Uitdagingen gezien vanuit een 
persoonlijke ervaring'. De lezing haalde een 
overzicht van de stappen aan om naar Mars 
te geraken. Problemen genoeg: de reis heen, 
en hopelijk terug, zou drie jaar duren. Hoe 
kan men iemand zo lang bezig houden? De 
meeste mensen houden van een wandeling 
in de natuur. Daarom zijn er plannen om 
de astronauten b.v. op een groot scherm de 

veranderingen van de seizoenen mee te laten volgen. Qua indeling 
van het ruimteschip zal niet een buisstructuur, maar eerder een 
sterstructuur voor meer privacy zorgen. 

Een ander praktisch probleem dat werd besproken is de 
communicatie met de aarde. Het antwoord op een vraag kan op 
een bepaald punt van de baan een half uur onderweg zijn. In 

het beste geval vindt de lancering plaats in 2033, maar als het 
in 2050 zou zijn, zou dat nog snel zijn. Wie zal er meegaan? Aan 
oudere personen wordt allicht de voorkeur gegeven omdat ze op 
psychologisch vlak evenwichtiger zijn. Op het ogenblik denkt men 
aan zes personen van verschillende nationaliteiten.

Verder vertelde onze astronaut over zijn persoonlijke indrukken 
in een ruimtestation.  Lawaaierig, geen privacy en een strak 
tijdsschema. Een mens vraagt zich af waarom men voor zo’n beroep 
kiest. Opvallend is de sterke afhankelijkheid van de mens van de 
techniek. Als bijvoorbeeld de ventilatie hapert, blijft de uitgeademde 
lucht door het gebrek aan zwaartekracht rond het lichaam hangen 
en kan men stikken.

De meeste problemen voor een dergelijke ruimtereis kunnen met de 
huidige stand van de techniek afzonderlijk opgelost worden, maar 
een combinatie ervan kan moeilijkheden geven. Astronauten hebben 
dus nog heel wat uitdagingen voor de boeg!

“Lawaaierig, geen privacy en een strak tijdsschema”

Op zaterdag 19 maart 
zakten meer dan vijf-
honderd laatstejaars-
scholieren af naar de 
campusbibliotheek 
‘Arenberg’ om er de 
infosessies van onze 
verschillende richtingen 
bij te wonen, de 
wetenschapsmarkt 
te verkennen of een 

informele babbel te slaan met de aanwezige proffen, assistenten 
en studenten. Ook de wetenschapsquiz deed het dit jaar weer 
erg goed. Veel jongeren waagden hun kans in de hoop één van 

de cadeaubonnen in de wacht te slepen. Het studentencafé in de 
inkomhal kende wederom veel bijval. En natuurlijk werden de talrijk 
opgekomen ouders niet vergeten. Zij konden in de voormiddag in 
één van de aangrenzende 
aula’s terecht voor een 
speciaal ouderprogramma 
terwijl zoon- of 
dochterlief in één van de 
bibliotheekzalen kon gaan 
luisteren naar wat meer 
informatie omtrent zijn/
haar favoriete richting.  
Voor elk wat wils dus. 

Met een diploma van onze faculteit kan je alle richtingen uit!
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