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Editoriaal

Beste alumni,

Na een zomer vol meteorologische extremen ... en na een hopelijk deugddoende vakantie, wens ik jullie een fantastische start van 
het komende werkjaar toe. In de faculteit zien we dat jaar alvast optimistisch tegemoet. Het is namelijk een groot genoegen een 
aantal positieve berichten te kunnen melden.

Vooreerst zijn we bijzonder verheugd en dankbaar dat dr. Pol Bamelis het voorzitterschap van de alumnivereniging Science@Leuven 
heeft aanvaard. De heer Bamelis heeft een opgemerkte carrière achter de rug, voornamelijk binnen de firma Bayer. Daar heeft hij 
belangrijke functies bekleed, zoals hoofd van de Corporate Planning van Bayer te Leverkusen, en lid van de Raad van bestuur van 
Bayer AG. Hij is ook nu nog lid van verscheidene raden van bestuur waaronder van onze eigen Alma Mater. Ik beschouw het dan 
ook als een eer dat onze alumnivereniging geleid wordt door deze ervaren professional. Waarom hij deze functie heeft aanvaard kan 
je terugvinden in de rubriek “In beeld”. Tijdens de eerste vergadering van de Raad van bestuur van 22 juni ll. werden eveneens een 
vice-voorzitter, financieel beheerder en secretaris verkozen: Berthe Taes (B.V.L.G.) zal, komende vanuit de onderwijssector, het vice-
voorzitterschap opnemen, Marc Declercq (Leuvense geografen) zal de taak vervullen van financieel beheerder en Karel Heremans 
(Chemici) zal optreden als secretaris.

Verder is het een grote opluchting te kunnen melden dat de Vlaamse regering op 20 juli ll. finaal groen licht gaf voor de 
tweejarigheid van onze masterprogramma’s. Dit zal ons toelaten het gewenste niveau qua kennis, ervaring en inzicht aan onze 
studenten mee te geven in de geest van Bologna, en dus in een flexibel opleidingsaanbod. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken mijn voorganger André Verbeure, de vice-decaan onderwijs Walter Troost, alle programmadirecteurs, onze stafmedewerker 
onderwijs Hilde De Witte, onze administratief directeur Lieve Gilis, en de rectorale diensten te danken voor het uitstekende werk 
bij het vijf jaar durende dossier. De opluchting was groot. Voornamelijk bij onze collega’s geografen die uit een schijnbaar verloren 
situatie terugvochten en een positieve eindbeslissing wisten te forceren! Nu wordt nog gepoogd de enige twee resterende dossiers, 
namelijk voor de masters Informatica en Sterrenkunde, op een even positief resultaat te laten afstevenen. 

Nu nog deze onderwijsprogramma’s implementeren... In oktober 2007 starten de eerste masterstudenten aan deze tweejarige 
opleidingen. We nemen ons onder andere voor de masterprogramma’s een internationale inbedding mee te geven. Maar ook jullie, 
onze alumni, zullen uitgenodigd worden ons te helpen het juiste spoor te vinden. Er zullen alumnifora opgestart worden die eens 

per jaar de verschillende programma’s onder de loep 
zullen nemen. Jullie mening nemen we ter harte. Laat 
ons maar weten of u hieraan graag participeert. 

Ik kijk er alvast naar uit u te ontmoeten op onze 
toekomstige initiatieven.

Jan Beirlant
decaan
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Actueel

Begeleide Zelfstudie: eerst de droom, nu de daad. 

De werkgroep heeft het concept BZ concreet ingevuld, ver-
trekkende van wat men aan de faculteit wenst te bereiken, 
namelijk studenten voorbereiden op een proces van ‘levens-
lang leren’ als eigentijdse wetenschapper, en dit op een zo 
efficiënt mogelijke manier. De relevante eigenschappen van 
zo’n ‘eigentijdse wetenschapper’ kunnen voor elk opleidings-
onderdeel uitgedrukt worden in vakspecifieke doelstellingen 
enerzijds (bijvoorbeeld geologische structuren kunnen her-
kennen, correct beschrijven en benoemen, interpreteren en 
plaatsen in een context) en vakoverschrijdende doelstellingen 
anderzijds (bijvoorbeeld een wetenschappelijke bewering 
kunnen ondersteunen met argumenten). Een cruciale stap 
die de werkgroep hierin genomen heeft was het uitwerken 
van een adviestekst over BZ die onder andere voor elk van de 
bachelorjaren de relevante vakoverschrijdende doelstellingen 
vastlegt. Dit heeft als voordeel dat de doelen en vaardighe-
den waarnaar de studenten ieder jaar moeten streven, elkaar 
op een gecoördineerde manier opvolgen.

Het uitgangspunt voor de werkgroep is dat BZ geen werk-
vorm is. Het is dus niet iets wat je kan doen naast de andere 
activiteiten binnen het opleidingsonderdeel. BZ impliceert 
dat het volledige opleidingsonderdeel zo georganiseerd is 
dat de studenten op een zo efficiënt mogelijke wijze begeleid 
worden om de doelstellingen van het opleidingsonderdeel 
te bereiken: het is dus een totaalconcept. Die efficiëntie 
heeft zowel betrekking op het beperken van de studietijd 
die de studenten moeten investeren in hun opleiding, als 
het minimaliseren van de belasting die door het didactische 
team moet gedragen worden. Een belangrijke stap in het 
bereiken van die efficiëntie is een duidelijke en concrete 
formulering van de doelstellingen die de studenten moeten 
bereiken in het opleidingsonderdeel. Deze laten toe om ver-
volgens het opleidingsonderdeel en de begeleiding zo uit te 

tekenen dat de studenten, met hun specifieke kenmerken, 
op een optimale manier begeleid worden. Denk bijvoorbeeld 
aan een gediversifieerde studentengroep in eerste bachelor. 
De doelstellingen voor de diverse subgroepen zijn dezelfde, 
maar de begeleiding kan wel geoptimaliseerd worden naar de 
subgroepen toe. Merk hier dus op dat het de begeleiding is 
die aangepast wordt aan de kenmerken van de studenten, en 
niet de doelstellingen!

Wat tot nu toe vermeld werd, zou kenmerkend moeten zijn 
voor elk “goed” onderwijsconcept. De eigenheid van BZ zit 
vooral in de manier waarop die begeleiding gebeurt. De 
faculteit Wetenschappen streeft ernaar dat de studenten in 
hun latere beroepsleven in staat zullen zijn om op een zelf-
standige manier hun opgedane kennis en vaardigheden via 
zelfstudie uit te breiden. Om dit te bereiken wordt niet van 
eerste bachelorstudenten verwacht dat ze onmiddellijk zelf-
standig kunnen werken. Wel worden ze van in het begin van 
hun opleiding grondig begeleid en neemt deze begeleiding in 
de latere jaren geleidelijk af, zodat hun zelfstandigheid kan 
groeien. Deze groeiende zelfstandigheid gaat hand in hand 
met meer verantwoordelijkheid voor de studie. Dit heeft ook 
als gevolg dat van studenten verwacht wordt dat ze actief 

De faculteit Wetenschappen heeft recent een nieuwe impuls gegeven aan het concept van de Begeleide 
Zelfstudie (BZ) door de publicatie van het draaiboek BZ: “Stap voor stap naar een stimulerende leeromgeving”. 
Met dit initiatief, dat samen met de organisatie van een bijbehorende studienamiddag van start gaat, wil 
de faculteit de implementatie van BZ in een stroomversnelling brengen. Sinds de Academische Overheid 
in 1999 besliste om Begeleide Zelfstudie als richtinggevend onderwijsconcept in te voeren, is immers 
gebleken dat de effectieve implementatie ervan op de werkvloer niet van een leien dakje loopt. Om aan deze 
implementatie een nieuwe impuls te geven, heeft de faculteit Wetenschappen in 2004 beslist om, in het 
kader van het Convenant met de Vlaamse Regering, de werkgroep BZ op te richten. Deze werkgroep bestaat 
uit vrijwilligers uit verschillende geledingen van de faculteit: studenten, assistenten, monitoren, postdocs, 
docenten, programmadirecteurs en onderwijsondersteuners, en ligt aan de basis van diverse initiatieven om de 
implementatie binnen de faculteit Wetenschappen te faciliteren.

De werkgroep BZ op weekend
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aan de slag gaan met de leerstof, zowel tijdens als buiten de 
contactmomenten. 

Een ander belangrijk aspect van BZ is de feedback die aan de 
studenten moet gegeven worden zodat ze weten waar ze aan 
toe zijn en hopelijk aangemoedigd worden om te leren uit 
eventueel gemaakte fouten. Dit betekent dat aan iedere quo-
tatie een “veilig leermoment” zou moeten voorafgaan, of dat 
de studenten de kans krijgen om fouten te maken zonder dat 
ze hierdoor punten verliezen. 

Als laatste aspect zal nog even teruggekomen worden op het 
vertrekpunt, namelijk beginnende studenten omvormen tot 
eigentijdse wetenschappers. Zo’n eigentijdse wetenschapper 
zal zijn verzamelde kennis en vaardigheden moeten integre-
ren om waardevolle resultaten te kunnen halen. Een onder-
wijssysteem daarentegen, waar alle kennis aan bod komt 
tijdens het hoorcollege en alle vaardigheden gereserveerd 
worden voor taken en/of oefenzittingen, lijkt geen optimaal 
systeem om de studenten voor te bereiden op deze toekomst. 
Vandaar dat ervoor gepleit wordt om de contactmomenten 
in te vullen op een wijze die het best aansluit bij het bereiken 
van de doelstellingen van het opleidingsonderdeel en het 
klassieke ‘keurslijf’ los te laten. Dit heeft uiteraard wel tot 
gevolg dat het voor de student niet langer a priori duidelijk is 
wat de juiste functie is van de diverse contactmomenten of 
werkvormen die georganiseerd worden. Het hoorcollege leent 
zich dan ook uitstekend om te fungeren als ‘zenuwcentrum’, 
van waaruit de overige contactmomenten en de werkvormen 
gecoördineerd kunnen worden.

De visie die we hierboven hebben uiteengezet blijft spijtig 
genoeg veelal beperkt tot een ‘droom’. De implementatie 
ervan roept diverse terechte vragen op en is zeker niet voor 

ieder opleidingsonderdeel een evidentie. Om deze reden 
organiseren de werkgroep BZ en de faculteit Wetenschappen 
diverse initiatieven om de implementatie te faciliteren. Enkele 
van deze initiatieven worden hieronder besproken. 

Zoals eerder reeds kort vermeld, werd er in het kader van 
een kortlopend onderwijsinnovatieproject (OOI2005/26) 
een draaiboek ontwikkeld. Dit draaiboek wil een concreet 
hulpmiddel zijn voor elk didactisch team aan de faculteit 
Wetenschappen dat een opleidingsonderdeel in eerste of 
tweede bachelor wenst uit te tekenen volgens de filosofie 
van BZ. Om de haalbaarheid van dit draaiboek binnen de 
context aan de faculteit Wetenschappen te verzekeren, werd 
uitgegaan van diverse bevragingen van programmadirecteurs, 
docenten en studenten binnen de faculteit. Naast een alge-
meen scenario voor de implementatie van BZ, zijn het vooral 
de concrete tips en voorbeelden uit onze faculteit die inspire-
rend kunnen zijn voor andere docenten.

Tevens beschikt de faculteit over een website die volledig 
aan BZ gewijd is: wet.kuleuven.be/bz. Naast een online versie 
van het draaiboek BZ en enkele adviserende teksten, kan hier 
onder andere een vraagbaak teruggevonden worden waar 
iedereen met zijn of haar vragen met betrekking tot BZ en/of 
onderwijs in het algemeen terecht kan. Ook talloze inspire-
rende voorbeelden van goed onderwijs en BZ aan de faculteit 
Wetenschappen kunnen hier geraadpleegd en aangevuld 
worden. 

Ten slotte hopen de werkgroep en de faculteit een forum aan 
te bieden door occasionele studienamiddagen en workshops 
te organiseren waar de docenten en assistenten met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen over hun onderwijs. Dit 
zijn slechts enkele van de initiatieven waarmee de faculteit 
Wetenschappen en de werkgroep BZ hopen om de ‘droom’ 
van BZ in de nabije toekomst daadwerkelijk om te zetten in 
de ‘daad’ van de effectieve implementatie in het onderwijs. 

Inge Serdons, voorzitter van de werkgroep BZ 
Nicole Totté, voormalig voorzitter van de werkgroep BZ

De website van BZ

De werkgroep BZ
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In Beeld

Een leermeester is geslaagd als zijn studenten  
beter zijn dan hijzelf...

s@l: Prof. De Loof, wou jij altijd al wetenschapper 
worden?
De Loof: Eigenlijk niet want had ik zelf mogen kiezen, dan 
had ik vakschool gedaan en was ik timmerman geworden.
 
s@l: Hoe ben je dan bij wetenschappen terecht-
gekomen?
De Loof: De dorpsonderwijzer en de pastoor zijn bij mijn 
ouders komen aandringen om mij naar het college (St-
Lievens in Gent) te laten gaan, en zo geschiedde, conform 
de tijdsgeest. Ik heb goede herinneringen aan de Grieks-
Latijnse humariora, die een zeer goede voorbereiding was 
voor de denkwijze die fysiologen hanteren: hoofdzaak 
van bijzaak onderscheiden en verbanden onderkennen. 
Vervolgens studeerde ik landbouwkundig ingenieur 
aan de Rijkslandbouwhogeschool te Gent, richting 
Plantenbescherming. Daar ben ik na de tweede kandidatuur 
opgenomen als student-assistent in het Laboratorium 
voor dierkunde en moest ik meehelpen met het geven van 
kandidatuurspractica. Wijlen prof. Jozef Van den Brande, 
entomoloog en toenmalig rector, een man met grote visie, 
heeft mij sterk gemotiveerd voor fundamenteel onderzoek. 
Dat de studenten vroeger pas met Pasen moesten beginnen 
studeren is een fabel: in Gent was het keihard werken vanaf 
de eerste weken.

s@l: En na je studies?
De Loof: Na 18 maanden legerdienst ben ik met een 
FWO-beurs naar het Laboratorium voor Entomologie 
in Wageningen gegaan om mij te bekwamen in de 
insectenfysiologie. Diensthoofd prof. Jan de Wilde behoorde 
tot de wereldtop wat betreft de endocrinologie van insecten. 
Na mijn doctoraatsonderzoek (voortplantingsfysiologie van 
de Coloradokever) ben ik dan teruggekeerd naar Gent voor 
postdoctoraal onderzoek dat resulteerde in een aggregaat 
hoger onderwijs, indertijd een vereiste voor een academische 
carrière.

s@l: Hoe ben je dan uiteindelijk in Leuven  
terechtgekomen?
De Loof:  Wel, in 1972 kwam er een aanbod van de 
K.U.Leuven om docent te worden in het departement 
Biologie, met als opdracht een laboratorium voor fysio-
logie van invertebraten uit te bouwen. Rector De Somer 
had er geen bezwaar tegen, wel integendeel, dat ik eerst 
nog een jaar naar California zou gaan, naar het labo voor 
Developmental Biology onder leiding van prof. Howard 
Schneiderman, één van de grote iconen in de endocrinologie 
en ontwikkelingsbiologie van insecten. Daar heb ik vooral 

Met deze woorden neemt prof. Arnold De Loof afscheid van een bewogen carrière aan de K.U.Leuven. Ook 
prof. André Van Laere mag het vanaf dit academiejaar iets rustiger aan doen, al blijft hij met zijn speciaal 
emeritaat nog een tijdje actief. Beiden waren ze steunpilaren van het departement Biologie, beiden waren ze 
ontwikkelingsbioloog-fysioloog (de ene bij Dierkunde, de andere bij Plantkunde), en beiden laten ze een goed 
draaiende onderzoeksgroep na. Twee verschillende persoonlijkheden, twee verschillende carrières en twee 
verschillende visies op de evolutie van het onderzoek en onderwijs binnen onze faculteit Wetenschappen. 
Een reden te meer voor science@leuven om met hen te gaan praten. 

Prof. De Loof, hoofd Laboratorium voor  
Ontwikkelingsfysiologie, genomics en proteomics.
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de typisch Amerikaanse managementstijl geleerd: snel en 
efficiënt en met in het systeem verankerde netwerking. Het 
uitsturen naar en terughalen uit de VS van de vele “zonen 
en dochters”, bijna een automatisme in mijn jonge jaren, 
heeft de exacte wetenschappen in Vlaanderen een enorme 
boost gegeven. De eerste jaren in Leuven waren allesbehalve 
gemakkelijk. In vergelijking met Nederland en de VS had-
den de biologisch georiënteerde faculteiten de boot van de 
nieuwe biologie en biochemie in aantocht gemist. Aan col-
lega Kühn en mijzelf om met zeer weinig middelen stap voor 
stap de achterstand in de dierenfysiologie te proberen opha-
len. Ik ben gestart met een oud bureau en een oude stoel 
in een aftands lokaal, en dat was het. Moderne apparatuur 
werd met mondjesmaat aangeschaft. Er kwamen thesis- en 
doctoraatsstudenten, en later werd het Zoölogisch Instituut 
op mijn aandringen zeer goed gerenoveerd. Met veel (onge-
wilde) vertraging werd de (dure) moleculaire biologie geïntro-
duceerd. Nog recenter, samen met collega Vandesande, zijn 
wij pioniers geweest om de nieuwe massaspectrometrische 
methoden te introduceren in neurobiologisch onderzoek. 
Nu telt mijn labo, thesisten inbegrepen, een vijftigtal leden 
waarvan de overgrote meerderheid met externe middelen 
gefinancierd wordt.

s@l: Tijdens je mandaat is er heel wat veranderd in het 
onderwijs, meest recentelijk de BaMa-hervorming. Wat 
is jouw visie op het onderwijs in de biologie?
De Loof: De optie in het departement is lange tijd geweest 
om de opleiding zo allround mogelijk te maken en slechts 
twee keuzes aan te bieden, dierkunde en plantkunde. Dan 
kwam de vraag naar alsmaar meer specialisatie: fysiologie 
en ecologie-biodiversiteit. Met BaMa kwamen er andere tij-
den, andere zeden, en nog veel meer diversiteit. Ik vind de 
afzetmarkt voor onze afgestudeerden te klein voor vergaande 
specialisatie. In Leuven is BaMa te snel ingevoerd en heeft 

men teveel ineens willen veranderen. De theoretici van BaMa 
hebben te weinig rekening gehouden met de organisatorische 
problemen die inherent zijn aan BaMa. In studierichtingen 
die weinig personeel hebben, maar grote aantallen studenten 
die ook “met de handen” moeten leren werken in practica en 
getraind moeten worden voor laboratoriumonderzoek, brengt 
dat problemen met zich mee.

s@l: Je hebt verschillende generaties studenten gehad. 
Is er een grappige anekdote of voorval dat je is bijge-
bleven?
De Loof: Oh ja, vooral bij de examens. Zo vroeg ik aan een 
studente “Welk hormoon is het actief bestanddeel van de 
anticonceptiepil en waarom?”, waarop ze antwoordde “Maar 
Professor, daar ben ik nog niet aan toe”. Op een vraag over 
mogelijke oorzaken van het uitsterven van reuzenreptielen 
kreeg ik als antwoord “De inslag van een metafoor in Mexico”.  

s@l: Het biologisch onderzoek heeft een ware omwen-
teling gekend. Welke evolutie in de onwikkelingsbiologie 
was voor jou het meest belangrijk? 
De Loof: Ja alles, werkelijk alles heb ik tijdens mijn loopbaan 
zien veranderen: de hele microscopie, het centraal dogma, 
genoomanalyses, bio-informatica, het nanotechnologisch 
instrumentarium van de moderne biologie. Als ik dan moet 
kiezen: voor de dierkundige ontwikkelingsbiologie was het 
sequeneren van het Drosophila-genoom en de link die kon 
gemaakt worden met de mutanten-resultaten de grote 
revelatie. Dat heeft van Drosophila het model der modellen 
gemaakt. 

s@l: En welke van je eigen realisaties gaf je het meest 
voldoening?
De Loof: De uiteindelijke acceptatie door de internationale 
gemeenschap van mijn oorspronkelijk idee dat het endo-
crien systeem van insecten en dat van vertebraten veel meer 
gelijkenissen moet vertonen dan verschillen, hetgeen we via 
ons neuropeptidenonderzoek overduidelijk hebben bewe-
zen. In het domein van de algemene biologie: al zeg ik het 
zelf, vind ik mijn definitie van “leven”, alhoewel eenvoudig 
(L=∑C), sluitend. Zij houdt tegelijkertijd rekening met alle 
gekende “dimensies” van de levende materie, en zij focust op 
het essentiële, namelijk op probleemoplossende activiteit. Zij 
maakt van de biologie een logisch geheel in plaats van de 
opsomming van eigenschappen en weetjes, zoals het maar al 
te vaak wordt onderwezen.

s@l: Je hebt tijdens je mandaat heel wat gerealiseerd. 
Hoe moeilijk is het om dit los te laten?
De Loof: Wel dat valt best mee. Er is een tijd van komen en 
van gaan. Een leermeester is geslaagd als zijn studenten 
beter zijn dan hijzelf. Die tijd is gekomen: mijn opvolging is in 
zeer goede handen bij de jonge collegae. 

s@l: Tot slot, wat zijn de toekomstplannen?
De Loof: Zolang de gezondheid het nog toelaat, wat reizen. 
En verder zien we wel.
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De aanvang van de werken

s@l: Prof. Van Laere, wat heb je gestudeerd en hoe ging 
het er toen aan toe?
Van Laere: Ik heb als intern Grieks-Latijnse Humaniora 
gestudeerd in het Sint-Hendrikscollege te Deinze. Van enige 
democratie was toen geen sprake. Ik herinner me nog dat 
we op een ijskoude winteravond buiten moesten wandelen 
op de speelplaats terwijl er een verwarmde speelzaal stond 
te wachten. De laatstejaars werden afgevaardigd om met de 
subregent te gaan overleggen, maar het enige antwoord dat 
we kregen was: “Je bent nog te jong om te discussiëren”. Ik 
was toen ook koster en kon me de luxe permitteren om af en 
toe in de sacristie te gaan “werken” om me te verwarmen of 
een sigaretje te roken door het raam. Ik kan je verzekeren dat 
de miswijn niet te drinken was, maar misschien was dat wel 
de bedoeling. Ik herinner me ook nog een protestactie tegen 
de vierde keer in één week boterhammen met smeerkaas als 
avondeten. Die keer is de smeerkaas massaal op de beschik-
bare deuren terechtgekomen.
Nadien ben ik naar Leuven gekomen aan het “boerenkot” 
dat toen nog een mannenbastion was. Er zaten exact 0 
vrouwelijke studenten, toen nog porren genoemd, in mijn 
jaar. Gelukkig dat we tijdens de kandidatuur heel wat lessen 
samen hadden met farmacie. Ik studeerde er in 1968 af als 
“Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën” 
wat ondertussen Bio-ingenieur genoemd wordt. Dat jaar, 
1968 en ook wel de voorgaande jaren, waren nogal woelig 
en niet alleen in Leuven maar ook in Parijs. De studenten 
waren toen veel meer politiek actief (o.a. Wilfried Martens, 
Paul Goossens, Kris Merckx, ...) en gingen geregeld betogen 
tegen allerlei dingen zoals de mijnsluitingen, maar vooral 

voor de vervlaamsing van de toen nog tweetalige Leuvense 
universiteit die ook de stad Leuven dreigde te verfransen. 
Ter ondersteuning van de eis voor vervlaamsing hebben 
de studenten toen de universiteit eigenlijk platgelegd door 
o.a.  piketten aan de ingang van auditoria te plaatsen of de 
auditoria onbruikbaar te maken door er allerlei stinkende 
chemische producten te verspreiden. Ik herinner me nog dat 
één van de solventen die ik bij mijn thesiswerk gebruikte om 
papierchromatografie van suikers te doen daarvoor bijzonder 
geschikt was. Ik ken zelfs nog de samenstelling van buiten: 
butanol/pyridine/water 10/3/3; pyridine was ook bijzonder 
geschikt voor politieke doeleinden.  
In die periode was het de gewoonte, zelfs bij gebrek aan 
motieven, om te betogen en om tijdens de eerste weken 
van het academiejaar krijgertje te spelen met de politie.  Dat 
gebeurde altijd op de avond dat de nieuwe filmprogramma’s 
begonnen, ik geloof op donderdag. In de Bondgenotenlaan 
waren toen twee filmzalen naast elkaar, de Rex en het Forum. 
Zeker de eerste weken van het academiejaar werd, de meestal 
aangepaste film, begeleid door (ketel-)muziek van de studen-
ten op het balkon. Je kon ook beter niet net voor het balkon 
gaan zitten, wat de schachten natuurlijk niet wisten, want 
er kwamen allerlei dingen naar beneden getuimeld. Bij het 
einde van de film werd de Bondgenotenlaan dan ingepalmd 
door de buitenkomende studenten zodanig dat het verkeer 
niet meer door kon. Dat was dan het signaal voor de rijks-
wacht, die al van na de middag ergens klaar stond, om op te 
treden en het janhagel uit mekaar te halen.  Niet dat er iets 
gebeurde, maar ik verdenk de rijkswacht er nog steeds van 
dat dit een integraal deel uitmaakte van de opleiding van hun 
rekruten. Na een tijdje kwam de rijkswacht niet meer en dan 
was ook voor de studenten de lol er af. Ze trokken dan na een 
tiental minuten onverrichterzake de cafés binnen.

Prof. Van Laere, hoofd van het Laboratorium voor  
Moleculaire Plantenfysiologie.
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s@l: Was je keuze voor landbouwingenieur ingegeven 
door je interesse voor biologie?
Van Laere: Niet echt. Het is eigenlijk pas tijdens mijn studies 
dat ik door het biologie-virus besmet ben geraakt en dan niet 
door mijn cursussen Biologie uit de kandidaturen maar door 
die van Biochemie en Plantenfysiologie uit de latere jaren. 
Hoewel ik in 1963 begonnen ben in mijn eerste kan, dus 
tien jaar na de publicatie van de DNA-dubbel-helix, was het 
blijkbaar nog niet de moeite (of was het onwetendheid?) om 
dat aan de studenten te vertellen. Pas in de cursus bioche-
mie (prof. Frateur) begon het mij duidelijk te worden hoe het 
leven kon functioneren op cellulair niveau en later, tijdens de 
cursus Plantenfysiologie van prof. Carlier, hoe een plant kon 
functioneren op organismeniveau.
 
s@l: En na je studies?
Van Laere: Ik ben dan assistent geworden in het Laboratorium 
voor Plantenbiochemie en heb aan een zestal generaties 
scheikundigen en landbouwingenieurs met plezier het prac-
ticum Plantkunde of Plantenfysiologie gegeven. Ondertussen 
had ik een doctoraat voorbereid over “Metabolisme en 
kompartimentering van suikers in Vigna mungo (L.) Hepper 
hypokotielen en Avena sativa L. koleoptielen”. Radioactieve 
CO2 meten was toen niet alleen een wetenschap maar ook 
een kunst, net als rekenen. Ons lab was in die tijd heel goed 
uitgerust want we hadden een, uiteraard mechanische, reken-
machine die twee tellers had zodat je tegelijk de som en de 
som van de kwadraten kon maken van een reeks getallen, wat 
bijzonder interessant was om statistiek te doen. Een reken-
machine was toen nog een machine met allerlei raderen, hef-
bomen en vijsjes. Als je een ietwat ingewikkelde deling moest 
maken dan had je even de tijd om een tas koffie te gaan 
tappen onder begeleiding van het ratelende raderwerk. Tegen 
het einde van mijn doctoraat begonnen meer gesofistikeerde 
computers stilaan in zwang te komen. Voor simulatie van 
metabolische fluxen werd eerst zelfs nog een analoge com-
puter gebruikt waarbij, via regelbare weerstanden en capa-
citeiten, een metabolisch netwerk kon nagebootst worden. 
Tegen de tijd dat ik de handleiding doorworsteld had, was op 
de grote computer van het rekencentrum een programma ter 
beschikking waardoor alles veel sneller, efficiënter en flexi-
beler op digitale manier kon gebeuren, hoewel je sneller en 
efficiënter wel met een korreltje zout moet nemen: voor elke 
commandolijn moest je een ponskaart maken en voor een 
vrij eenvoudig programma had je toch al snel een behoorlijk 
gewicht aan programma in je boekentas. 
In 1973 behaalde ik dan mijn doctoraat in de landbouw-
wetenschappen en ik vermoed dat ik één van de eersten 
was die geen graad meer gekregen heeft. De toenmalige 
landbouwfaculteit was de eerste (of een van de eerste) om 
de graden voor een doctoraat af te schaffen omdat die toch 
meer bepaald werden door de impact van de promotor dan 
door de kwaliteit van de kandidaat. Na mijn doctoraat had ik 
het onderzoeksvirus te pakken en kreeg ik de kans om verder 
onderzoek te doen als aangesteld navorser, nadien bevoegd 
verklaard navorser en ten slotte als onderzoeksleider bij het 
NFWO (nu FWO). Voor die laatste bevordering was toen zelfs 

nog een aggregaat hoger onderwijs nodig. Tot 1986 had ik 
dus de luxe om alleen met onderzoek bezig te zijn. Toen ben 
ik, mede wegens ziekte en overlijden van mijn promotor prof. 
Carlier, in het universitair curriculum beland.

s@l: Je bent steeds erg begaan met het onderwijs bin-
nen het departement Biologie. Wat is er veranderd in 
het onderwijs sinds je studententijd ?
Van Laere:  De universiteit is veel studentvriendelijker gewor-
den denk ik. In mijn studententijd zaten nogal wat professo-
ren in hun ivoren toren, alhoewel dat zeker niet voor allemaal 
het geval was.  Het kon toen ook al best dat één van mijn 
medestudenten per Jaguar naar het examen kwam en de prof  
met de minifiets. Van monitoraat, examenspreiding, semes-
tersysteem, vrijstelling, overdrachten en dergelijke meer was 
er helemaal geen sprake. Eind mei werd een letter van het 
alfabet getrokken en daar begon de examenreeks. Het hele 
examenprogramma werd op een week afgewerkt en twee 
examens per dag was geen uitzondering. Op de proclamatie 
werd alleen meegedeeld of je geslaagd was, en de eventuele 
graad. Over de punten die je behaald had bij de verschillende 
vakken werd niet gecommuniceerd en als je niet geslaagd 
was (en ook als je eventueel moest bissen) moest je gewoon 
alle vakken opnieuw doen want je wist zelfs niet voor welke 
vakken je geslaagd was en voor welke niet. Je examen inkij-
ken bij de prof kon toen niet. Gelukkig is de afstand tussen 
prof en student veel kleiner geworden: dat hoop ik tenminste. 
Van e-mails (toen brieven uiteraard) van studenten aan prof-
fen die beginnen met “Hoi” of “Beste André” was toen hele-
maal geen sprake.
Verder heb ik de BaMa-hervorming nog deels als programma-
directeur van dichtbij meegemaakt en heb ik mij nogal geër-
gerd aan de administratieve rompslomp en papierberg die dat 
met zich meebracht. Ik vind het vooral ergerlijk dat we, met 
de studenten die aan hun laatste bachelorjaar beginnen, nog 
steeds niet weten of de master nu 1 of 2 jaar zal duren (nvdr. 
ondertussen is dit sedert 20 juli wel bekend). Ik vind niet dat 
dit een voorbeeld is van degelijk bestuur van onze regering. 
Ik heb echter vertrouwen in de aanpak van onze faculteit om 
de studenten allerlei manieren van verbreding aan te bieden; 
multidisciplinariteit lijkt me de toekomst voor alle onderzoek. 
Niemand is immers nog in staat alle nieuwe kennis en tech-
nieken te beheersen. Samenwerking tussen complementaire 
teams is essentieel. Een multidisciplinaire opleiding kan alleen 
de communicatie tussen de verschillende disciplines nog ver-
beteren.

s@l: Ook wat onderzoek betreft heb je tijdens je car-
rière heel wat nieuwe ontwikkelingen meegemaakt. Wat 
waren de belangrijkste? 
Van Laere: Belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek: er 
zijn er te veel om er diep op in te gaan. Dat varieert van 
hulpmiddelen, zoals de elektronische rekenmachine, de PC en 
het internet tot meer technische dingen zoals het cloneren 
van DNA, de dideoxymethode voor DNA-sequencing, de poly-
merase kettingreactie, …  Voor de studie van planten was het 
ophelderen van de natuurlijk genetische transformatie van 
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planten door  Agrobacterim tumefaciens,  een fantastische 
doorbraak waarmee de plantkunde in één keer een grote 
inhaalbeweging heeft kunnen doen ten opzichte van de dier-
kunde (vooral geneeskunde eigenlijk) qua wetenschappelijke 
mogelijkheden. Ook de micro-RNA’s vond ik een fascinerende 
ontdekking waarvan de impact steeds maar belangrijker blijkt 
te worden, vooral dan weer bij planten. Meer algemeen zijn 
tegenwoordig de  “high-troughput”-technieken genomics, 
proteomics, metabolomics en de verschillende ervan afgeleide 
-omics verantwoordelijk voor een dergelijke explosie van 
gegevens dat die alleen nog bevattelijk kan worden voorge-
steld dankzij de bio-informatica, het internet en de daaraan 
gekoppelde databanken.

s@l: Welke realisatie gaf je de meeste voldoening?
Van Laere: Dat was het zien van de kristalstructuur van het 
fructan-1-exohydrolase van witloof en het zien hoe het 
enzyme zijn werk kan doen. Ik heb ongeveer de hele geschie-
denis meegemaakt en de realisering ervan, door vele anderen 
begeleid, gaande van het bepalen van de fructangehaltes 
(inuline) in witloofwortels, het verklaren van de opbouw en 
afbraak van dat inuline door evolutiepatronen van de drie 
enzymen die daarvoor nodig zijn, de volledige zuivering van 
die enzymen en bepaling van hun katalytische eigenschap-
pen, de klonering van het cDNA en in één geval ook het gen 
en de promotor van die enzymen, de heterologe expressie van 
die enzymen, het kristalliseren ervan en uiteindelijk de struc-
tuurbepaling, waarna je echt alle atomen van het enzym kan 
zien zitten en ongeveer begrijpt hoe alles in zijn werk gaat. 
Via geplande mutagenese kan je zelfs sommige van de ato-
men veranderen: verplaatsen en kijken wat voor gevolgen dat 
heeft voor de activiteit.

s@l: Hoe kijk jij naar het emeritaat en wat zijn je toe-
komstplannen?
Van Laere: Ik heb geen schrik voor het zwarte gat na mijn 
emeritaat. Ik blijf trouwens nog een viertal jaar actief op een 
wat lager pitje. Ik vrees dat ik vooral het contact zal mis-
sen met mensen die steeds even jong bleven terwijl ik ouder 
werd. Anderzijds zal ik er geen spijt van hebben dat ik uit de 
administratieve mallemolen kan stappen. Ik heb in mijn korte 
carrière (pas docent sinds ‘86) meegewerkt aan vier visitaties 
(twee biologie, twee biochemie) en de daarbij horende zelf-
studies, rapporteringen en remediëringen, en heb recent nog 
een pak proza bijeen geschreven onder vorm van een capaci-
teitsplan om de Vlaamse regering ervan te overtuigen dat we 
een tweejarige masteropleiding aankunnen. Hopelijk verwijten 
mijn achterblijvende collega’s me later niet dat het makkelijk 

is dat te beweren en er dan uit te stappen als het allemaal 
nog moet gedaan worden.
Mijn plannen voor de toekomst? Om één van mijn collega’s te 
parafraseren: “Kangoeroes kweken in Australië.”, met andere 
woorden dingen doen die vanzelf gaan. Een beetje lezen, 
beetje tuinieren, beetje knutselen, veel reizen en nog wat ver-
der sporten. Eén van mijn ambitietjes, als ik gezond mag blij-
ven, is misschien nog eens een marathon lopen, als het kan 
binnen de vier uur.  Dat zal helaas niet makkelijker worden 
met het uit te stellen.

s@l: Heb je soms nog enkele anekdotes die je met ons 
zou willen delen als afsluiter?
Van Laere: Wel, in onze studententijd werden nog absenties 
genomen in de hoorcolleges. Of er verder iets mee gedaan 
werd, weet ik niet. Paul, de pedel van Plantkunde, was een 
geregeld bezoeker van de T-dansants ingericht door de stu-
denten. Studenten die zich realiseerden dat ze de les van 
8.00u ’s anderendaags niet zouden halen konden hun absen-
tie in der minne regelen met Paul die niet vies was van een 
paar pintjes.
Ik heb ook een bioloog gekend die zijn carrière, althans die 
van licentiestudent, volbracht heeft met een bureaulamp van 
110 V op een circuit van 220 V.
Ooit kreeg ik op de vraag “Wat is plankton?” als antwoord 
“Dat zijn beestjes die zo klein zijn en zo hoog vliegen dat je 
een microscoop moet hebben om ze te zien.”
Ik herinner me ook een examen plantkunde voor farmacie  
dat een beetje uitgelopen was. De deur van het instituut  
werd toen stipt om 19.00u gesloten zonder verwittiging.  
De prof had zijn sleutel niet bij. Resultaat: om 19.20u kwam 
een knappe studente in minirok door het raam van het 
Instituut voor Plantkunde naar buiten gekropen gevolgd door 
de prof, weliswaar niet in toga. 

Prof. Van Laere met zijn onderzoeksgroep.
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Dr. Pol Bamelis nieuwe voorzitter alumnivereniging Science@Leuven

Ik had mij voorgenomen in mijn “pensioentijd” buiten de bestuursmandaten die ik uitoefen, geen nieuwe 
mandaten meer aan te nemen en zeker geen voorzittersmandaten. Voor Science@Leuven, de overkoepelende 
vereniging van de afgestudeerden in de wetenschappen, ben ik echter toch door de knieën gegaan. Waarom?

Omdat ik de alumnibeweging in zijn geheel belangrijk vind 
als een element ter ondersteuning van de universiteit. 
Alhoewel wij wel nooit die enge verbondenheid met onze 
Alma Mater zullen bereiken zoals dit met de (zeker meest 
bekende) Amerikaanse universiteiten het geval is, ben ik toch 
overtuigd dat velen van ons dankbaar en trots zijn op hun 
universiteit en deze universiteit aanmoedigen om tot de 
beste te behoren.

Daarom is het belangrijk dat er een goede communicatie is 
over wat er gebeurt aan de universiteit, maar ook een goede 
terugkoppeling vanwege de alumni waar zij mogelijkheden 
en initiatieven zien voor hun universiteit. Natuurlijk wensen 
vele alumni ook commillitones - waarmee men zoveel mooie 
uren heeft doorgebracht – terug te zien op activiteiten.
Maar één van de redenen waarom ik dit voorzitterschap 
aanvaard heb is zeker ook dat de faculteit wetenschappen 
steun verdient door het initiatief te nemen om de verschil-
lende alumnikringen onder een overkoepelend dak onder te 
brengen.
Interdisciplinariteit wordt steeds belangrijker. De meest baan-
brekende innovaties ontstaan aan de grensgebieden waar 
disciplines elkaar ontmoeten en bevruchten. In die zin is 
zeker ook samenwerking over de Science-grenzen heen een 
interessant idee. En waarom niet één van de mooie alumni-
reizen “wetenschappelijk” georiënteerd organiseren?
Het intussen met een attractieve look verschenen magazine 
“science@leuven” is één van de hoekstenen van een effi-
ciënte alumniwerking wetenschappen. Maar wezenlijk is ook 
dat de verscheidene kringen volop hun eigen initiatieven ont-
wikkelen. Hopelijk zijn er enkele bij die ook de interesse van 
de ganse alumnigroep wetenschappen opwekken. Binnen een 
groter financieel kader ontstaan op deze manier ook nieuwe 
mogelijkheden.
De laatste reden waarom ik dit mandaat aanvaard heb, is 
dat ik als lid van de Raad van bestuur van de K.U.Leuven de 
alumniwerking als een intrinsiek deel van de werking van de 
universiteit aanzie.
Laat ons beginnen met het meest essentiële: zo goed 
mogelijk alle coördinaten van alumni opsporen. Zo kennen 
wij meteen ons doelcliënteel en kunnen wij ermee starten 
om zoveel mogelijk alumni in onze acties te betrekken. De 
moderne communicatiemiddelen zouden ons daarbij moeten 
helpen.

Pol Bamelis
voorzitter

�������������

���������������
�������������

�

�������������������

�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������������������
������������������������������������������
������������������������

���������������������������
�����������������

��������������������������

advertentie KUL.indd   1 9/7/05   5:38:35 PM



-10- -11-

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 mei tot 31 juli 2006

Richting Datum Naam Titel proefschrift Promotor(en)

Biologie 4 mei 2006 Ximena del 
Carmen AGUILERA 
SALVATIERRA

Zooplankton in tropical Andes Lakes (Cordillera del Tunari – Bolivia) : community structure 
and genetic diversity.

L. De Meester

Biochemie 5 mei 2006 Erwin SWINNEN Characterization of novel mechanisms involved in phosphate signaling in Saccharomyces 
cerevisiae.

J. Winderickx

Natuurkunde 8 mei 2006 Alexey DOBRYNIN Exchange coupling in hybrid magnetic nanocluster systems. P. Lievens
K. Temst

Biologie 15 mei 2006 Matthew RAMON Functional analysis of trehalose metabolism and signaling in Arabidopsis thaliana. J. Thevelein

Scheikunde 16 mei 2006 Thomas CARDINAELS Liquid-crystalline complexes of transition metals and rare earths with substituted 1,10-
phenanthroline ligands.

K. Binnemans

Scheikunde 17 mei 2006 Tom MORTIER An experimental study on the preparation of gold nanoparticles and their properties. A. Persoons & 
T. Verbiest

Wiskunde 17 mei 2006 Jan SCHEPERS Stringy invariants of singular algebraic varieties. W. Veys

Geologie 19 mei 2006 Marijke HUYSMANS A geostatistical methodology for modeling groundwater flow and transport in low-
permeability media: application on Boom Clay, Ieper Clay and Toarcian argillites.

A. Dassargues

Wiskunde 22 mei 2006 Arnost KOMAREK Accelerated failure time models for multivariate interval-censored data with flexible 
distributional assumptions.

E. Lesaffre,
J. Beirlant

Biologie 24 mei 2006 Lieselotte CNOPS The ups and downs of Collapsin Response Mediator proteins 2 and 4, Dynamin I and 
Synaptotagmin I during development and visual deprivation-induced plasticity in the visual 
cortex of the cat (Felis catus).

L. Arckens

Natuurkunde 24 mei 2006 Wojciech DE ROECK Rigourous fluctuation theory for quantum nonequilibrium systems. C. Maes

Biologie 29 mei 2006 Vanessa FRANSSENS Study of two types of immune responses in insects: nodulation in the flesh fly, Neobellieria 
bullata, and prophenoloxidase activation in the desert locust, Schistocerca gregaria.

J. Vanden Broeck

Biologie 30 mei 2006 Tom VAN LOY Study of candidate ligands for two leucine-rich repeats containing G protein-coupled 
receptors in the fruit fly, Drosophila melanogaster.

J. Vanden Broeck

Scheikunde 30 mei 2006 Ive HERMANS New horizons for cyclohexane autoxidation. J. Peeters,
P. Jacobs

Biochemie 12 juni 2006 Ils SOMERS Sch9 kinase control and glucose-induced stimulation of protein phosphatases in yeast. J. Thevelein

Natuurkunde 14 juni 2006 Kadri YAKUT An observational study of unevolved close binary stars. C. Aerts

Scheikunde 14 juni 2006 Leen DE GROOF Synthese van polymeermaterialen en de invloed van hun structuur op de niet-lineair 
optische eigenschappen.

C. Samyn

Natuurkunde 15 juni 2006 Mohammed 
BENKHEDIR

Defect levels in the amorphous selenium bandgap. G. Adriaenssens

Wiskunde 16 juni 2006 Tom VAN 
DOORSSELAERE

Dynamics of coronal loop oscillations. S. Poedts

Wiskunde 19 juni 2006 Evi DAEMS Asymptotics for non-intersecting Brownian motions using multiple orthogonal 
polynomials.

A. Kuijlaars

Geografie 20 juni 2006 Nigussie 
HAREGEWEYN

Reservoir sedimentation in the North Ethiopian Highlands: assessment and modeling of 
controlling factors and impacts.

J. Poesen, 
G. Govers, 
J. Deckers

Wiskunde 20 juni 2006 Arthur CHARPENTIER Dependence structures and limiting results, with applications in finance and insurance. J. Beirlant

Natuurkunde 21 juni 2006 Allel CHEDAD Exploring the equilibrium unfolding and the kinetics of goat �-lactalbumin under different 
experimental conditions.

H. Van Dael

Wiskunde 21 juni 2006 Sanne ENGELEN Algorithms for robust PCA and applications for multi-way data. M. Hubert

Wiskunde 22 juni 2006 Elisabeth JOOSSENS Extreme value statistics: second-order models and applications to metal fatigue. J. Beirlant

Natuurkunde 23 juni 2006 Stijn GHEYSEN Electromagnetically induced transparency for single gamma photons. J. Odeurs

Natuurkunde 27 juni 2006 Pieter HIMPE Nuclear g-factors of neutron rich 31-34 Al and 35 Si: probes for changing shell structure. G. Neyens

Scheikunde 27 juni 2006 Dimitri JANSSEN Self-assembling monolayers for organic thin-film transistors. W. Dehaen,
P. Heremans

Scheikunde 29 juni 2006 Sara GOOSSENS Micro- and nanostructured thermoplastic / thermosetting polymer blend systems: reaction-
induced phase separation, crystallization and morphology.

G. Groeninckx

Biologie 10 juli 2006 Koen GEUTEN Bayesian phylogenetics and perianth evolutionary developmental genetics of the 
balsaminoid Ericales.

E. Smets



Kringnieuws

Zoals u eerder in deze nieuwsbrief al kon lezen, organiseerde en organiseert Science@Leuven verschillende 
activiteiten die toegankelijk zijn voor haar leden. Daarnaast kunnen de leden van deze overkoepelende vereniging 

natuurlijk ook nog steeds deelnemen aan activiteiten georganiseerd door hun eigen deelvereniging. Lees even 
mee wat er de afgelopen maanden te beleven viel, en wat er in de toekomst nog op het programma staat.  
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Science@Leuven 

Dit najaar organiseert de Werkgroep Geologie-Milieu van het 
Genootschap Grondmechanica & Funderingstechniek van het K VIV 
twee activiteiten waaraan leden van Science@Leuven en van de B.V.L.G. 
aan gereduceerde prijs kunnen deelnemen.

Op woensdag 13 december 2006 vindt een studiedag plaats met als 
thema ‘GIS & Ingenieursgeologie’. Het opzet van deze studiedag is aan 
de hand van een reeks praktijkvoorbeelden aan te tonen dat het gebruik 
van een geografisch informatiesysteem een onmisbare ondersteuning 
vormt bij het nemen van beslissingen in probleemstellingen waarbij 
ruimtelijke aspecten van de ondergrond een cruciale rol spelen.

Op dinsdag 5 december 2006, vrijdag 12 januari 2007 en vrijdag 
9 februari 2007 vindt een driedaagse cursus plaats rond de 
‘grondmechanische aspecten van bodem- en grondwatersaneringen’. 

Diverse aspecten van het draagvermogen en zettingen van de grond, 
grondwaterverlagingen en grondwaterbeheersing, en grondwerken en 
beschoeiingstechnieken zullen aan bod komen.

Deze activiteiten vinden plaats in het Ingenieurshuis, Desguinlei 214 te 
Antwerpen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de webstek van het 
Technologisch Instituut (http://www.ti.kviv.be/), bij Manuel Sintubin 
(manuel.sintubin@geo.kuleuven.be) of Christine Mortelmans 
(christine.mortelmans@ti.kviv.be).

Op vrijdag 27 oktober 2006 organiseert de GGG, het Genootschap 
van Geologen van de Universiteit Gent, in samenwerking met 
Science@Leuven een debatavond rond de actuele problematiek van de 
‘klimaatswijziging’. Deze debatavond wordt ingeleid door de klimatoloog 
André Berger (UCL). Vervolgens wordt een panelgesprek georganiseerd. 
Het panel is samengesteld uit experten uit verschillende disciplines 
(klimatologie, geologie, weerkunde, biologie): André Berger (UCL), 
Jean-Pascal Van Ypersele (UCL), Nicole Van Lipzig (K.U.Leuven), Ivan 
Janssens (UA), Salomon Kroonenberg (TU Delft), en Frank Mostaert (UG). 
Vervolgens krijgt het aanwezige publiek voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen aan het panel.

Deze debatavond vindt plaats in het Auditorium Zeger Van Hee, College 
De Valk, Tiensestraat 41 te Leuven. De avond start om 20.00 u.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michael Borremans 
(borremans.michael@telenet.be) of Manuel Sintubin (manuel.
sintubin@geo.kuleuven.be).

Christmas Lecture
Zaterdag 16 december 2006
Net zoals vorig jaar organiseert Science@Leuven ook dit jaar weer een 
Christmas Lecture. Omdat u dit niet wilt missen, noteert u best zaterdag 
16 december, 15.00 uur, alvast in uw agenda! Tijdens deze editie zal 
prof. Alan Rowan van de Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor 
Moleculen en Materialen, zich tot u richten. Hij zal het hebben over 
individuele enzymmoleculen en nanoreactoren.

Alan Rowan behaalde een doctoraat in fysische organische chemie aan 
de universiteit van Liverpool, een postdoctoraat in Nieuw-Zeeland, en 
werd professor in Nijmegen. Hij heeft een zeer brede interesse  

op het gebied van macromoleculaire, supramoleculaire chemie en 
biomimetische chemie en nanotechnologie. Hij is zeer actief in het 
interdisciplinaire gebied van de biochemie en de organische chemie 
en is bovendien een zeer boeiend spreker. In zijn lezing zal hij ons 
laten kennismaken met het gedrag van individuele enzymmoleculen, 
waarvan we blijkbaar heel wat kunnen opsteken. Het blijft echter niet 
bij louter onderzoeken: Alan Rowan is ook creatief op zoek naar nieuwe 
toepassingen. Wellicht speelde hij als kind graag met mecano, want hij 
is erin geslaagd een aantal beloftevolle nanoreactoren te assembleren. 
Het interdisciplinaire karakter van zijn onderzoek verzekert dat er voor 
elk wat wils te horen zal zijn. 

Najaarsactiviteiten Werkgroep Geologie-Milieu,  
Genootschap Grondmechanica & Funderingstechniek, K VIV

Debatavond “Klimaatswijziging”



Op zaterdag 17 juni werd de algemene vergadering gehouden in 
restaurant “De Lange Trappen”, hartje Leuven. De voorzitter overliep 
de voorbije activiteiten en keek al even naar de toekomst. Ook werd 
het toetreden van de vzw B.V.L.G. tot de overkoepelende vereniging 
Science@Leuven toegelicht. De secretaris stelde het financieel verslag 
voor. 

De algemene vergadering werd voorafgegaan door een excursie in het 
Eifelgebied. Tijdens verschillende stops schetste prof. Jan Hertogen een 
boeiend beeld van het vulkanisme in de omgeving van de Laacher See 
(Oost-Eifel)  en in de omgeving van Daun (West-Eifel). De belangrijkste 
thema’s waren het verband tussen de chemische samenstelling van 
een magma en het eruptiemechanisme, de gevolgen van interactie 
tussen hete magma’s en grondwater, en de afzettingsprocessen van 
pyroclastische en hydrovulkanische gesteenten. 

Eén van de deelnemers noemde het achteraf een zeer  
interessante excursie, zo dichtbij en toch zo weinig  
gekend bij Vlaamse geologen.
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Algemene vergadering B.V.L.G. 2006 en excursie

Door omstandigheden is de geplande opendeurdag van het Geo-
Instituut op de campus een tijdje uitgesteld: een verhuis verloopt nu 
eenmaal niet altijd volgens planning. Maar uitgesteld is niet verloren en 
beloofd is beloofd! Nieuws volgt.

Op 7 oktober gaat wel onze jaarlijkse  
najaarsactiviteit door, maar dat is intussen  
langs digitale weg gemeld.

Opendeurdag Geo-Instituut uitgesteld

Naar jaarlijkse gewoonte ontving de nieuwste lichting collega-
geografen de officiële foto van hun promotiejaar.

Van links naar rechts herken je op de foto: S. Van Boeckhout, K. 
Verbruggen, R. Verbruggen , F. Van den Broeck, V. Van Leirberghe, T. 
Laurijssen, S. Van Geyt, A. Beel, J. Schuermans, D. Schoukens, E.  Devos, 
J. Pauwels, S. Meys, A. Van de Putte, S. Gheysen en T. Kinnaer. We 
wensen hen een voorspoedige loopbaan.

Promotie 2006

Prof. dr. Stijn Temmerman (Universiteit Antwerpen) verduidelijkte 
ons tijdens een wandeling in de Scheldeschorren, langs de Schelde in 
Hamme, een aantal aspecten uit zijn doctoraatsonderzoek (K.U.Leuven, 
2003). Hij onderzocht daarin hoe schorren voortdurend veranderen 
onder invloed van de getijdenwerking. Bij erg hoge waterstanden 
(springtij) overstromen schorren en wordt er slib en fijn zand door het 
water aangevoerd en achtergelaten. Daardoor veranderen schorren in 
reliëf en hoogteligging.

Deze kennis is van belang voor het duurzame beheer van schorren. 
Omwille van hun grote natuurwaarde wil men wereldwijd - en ook 
langs de Schelde - schorren in stand houden. Het zijn immers zeer 

Op stap in de Scheldeschorren
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kwetsbare ecosystemen: de beperkte mate van overstroming is cruciaal 
voor het ontstaan van de specifieke leefgemeenschappen in schorren. 
Maar de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel kan 
leiden tot het steeds meer overstromen ervan en tot de bedreiging van 
de specifieke schorrefauna en -flora. Het verdrinken van de schorren is 
al waargenomen in Amerikaanse staten, maar langs de Schelde gebeurt 
de stijging van het hoogwaterpeil extra snel door menselijke ingrepen 
zoals baggeren en inpolderingen.

Gedetailleerde terreinmetingen, gecombineerd met geavanceerde 
modellen, lieten Stijn Temmerman toe aan te tonen dat de schorren 
langs de Schelde zichzelf onder de huidige omstandigheden in stand 
kunnen houden. Dit althans zolang de stijging van het hoogwaterpeil 
in de Schelde niet te sterk zou toenemen (bijvoorbeeld door intensiever 
baggeren) of de slibconcentraties in het Scheldewater niet te drastisch 
zouden afnemen (door waterzuivering of een betere erosiecontrole 
stroomopwaarts in het bekken).

Daarnaast bezochten we een experimenteel voorbeeld van een 
gecontroleerd overstromingsgebied in het Lippensbroek. Daar worden 
de effecten van een gecontroleerd getij uitgetest. De Vlaamse overheid 
wil in de nabije toekomst een groot aantal van dergelijke gebieden 
inrichten om het overstromingsrisico in het Scheldebekken te beperken. 
Dankzij een nieuwe sluis in de dijk tussen het gebied en de Schelde is 
een uitwisseling mogelijk tussen de Schelde en het Lippensbroek. De 
metingen die nu uitgevoerd worden, zullen toelaten om na te gaan hoe 
snel de sedimentatie in een dergelijk overstromingsgebied gebeurt en 
wat de beste beheersstrategie is. 

Opmerkelijk bij deze activiteit was de opkomst van verschillende niet-
geografen. Een teken dat Science@Leuven multidisciplinair werkt!

Excursie in het kader van opleidingsonderdeel Industriële en 
Technische Chemie

Als je ’s ochtends opstaat, is het eerste wat je denkt: (buiten: “allez, 
wie ligt er nu naast mij...”) “Is het weer een doordeweekse dag aan de 
unief”? En dan komt de opluchting: “Neen, niet vandaag”! Vandaag 
staat er een ritje richting de geweldige Kempen op het programma, 
waar ze naast koeien en velden ook bedrijven hebben. Waar is die 
nostalgie... 

Gewapend met een paar boeken, kaarten en goede muziek (“Op de 
purperen heide ”, “In de stille Kempen” en zelfs hier en daar een kleine 
poging tot het zingen van het chemika-lied) reden we naar Tessenderlo, 
voor een bezoek aan de plaatselijke multinational ‘Tessenderlo Chemie 
West-Limburg’. Daar kregen we te zien hoe hard die mensen er voor hun 
bedrijf leven. Alles is bij hen het beste, en de concurrentie kan absoluut 
niet meer volgen (ondanks enkele minder winstgevende kwartalen – ’t is 
dure olie en de Chinezen zijn opgestaan). Met hun nieuwe elektrolyse-
eenheid zijn ze nog meer klaar voor de toekomst: supermoderne, 
zuinige en meer kwaliteitsvolle membraantechnologie.  Maar goed, eens 

alles in theorie was uitgelegd, kregen we het echte werk te zien op de 
monovinylchloride-afdeling:  branders, leidingen, sferische tanks aan 
het treinstationnetje en de pijplijn naar Tessenderlo Chemie Nederland, 
uiteraard ook de controlekamer, met een koffiemachine of drie, en 
heel wat hightech. Toch moet een arbeider twee maal per dag nog 
eens de verschillende torens op en af klimmen om te zien of er niet 
wat teveel stoom op de ketel zit. Spectaculair decor eigenlijk (voor een 
of andere action movie: geef het door aan Tom Cruise voor Mission 
Impossible 4!). Het vormt twee fabrieken waarvan er minstens één 
permanent draait, met ook hier allerhande vernieuwingen in het kader 
van energierecuperatie. Gelukkig kregen we ’s middags een lekkernij, die 
evenredig was met de gastvrijheid van het bedrijf, want in de namiddag 
stond nog het één en ander op het programma. Nadat we, om de gids 
luid en duidelijk te verstaan, een soort versterker à la discman kregen 
(dat verdacht veel leek op van die Oostenrijkse koebellen) werden ons 
de verschillende additieven van PVC (polyvinylchloride) uitgelegd. Ook 
de testapparatuur werd snel even toegelicht.

We wisselden nog wat e-mailadressen uit met onze sympathieke gids, 
om achteraf extra info te kunnen aanvragen, en vervolgens reden we 

Stille Kempen opgeschrikt door enthousiaste chemisten!
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vijf km verderop naar onze afspraak in Ham waar 
Tessenderlo Chemie ook een vestiging heeft.

We bezochten er de plaats waar Tessenderlo 
Chemie haar eigen elektriciteit maakt. Met 
oordopjes vochten we tegen het lawaai... 
Sommigen konden van deze oordopjes niet genoeg 
krijgen en hielden ze, toevallig, in terwijl we verdere 
uitleg kregen.

We kregen ook de sulfaatafdeling te zien. Het is 
van groot belang dat er in die afdeling geen lek 
zit. Bij een lek kan er water binnensijpelen en kan 
de hele installatie aangetast worden door sterk 
zwavelzuur. In 2000 zorgde eentje op vier uur tijd 
voor 200 miljoen schade. Wat zien we uiteraard... 
jaja, u raadt het nooit: een lek! Die mens in alle 
paniek, en wij... al lachend terug naar de bus! Zo zie 
je maar dat studenten wel degelijk voor iets goed 
zijn. Wat de inspectie niet ziet, ziet de student wel! 
Tja, op een dag vind je de job van je leven, en dan 
ben je weg natuurlijk!

Stan Bovyn, student eerste Bachelor Chemie

Onder het motto “Op verkenning in ongekende geïsoleerde 
veengebieden ten noorden van Sourbrodt” zal Kristien De Wolf (KBIN) 
ons op zondag 24 september rondleiden in de Hoge Venen. Afspraak 
aan de parking van Sourbrodt (voorbij Botrange). Concrete uren volgen 
(zie www.kuleuven.be/pdl).

PDL neemt je mee op herfstwandeling in de Hoge Venen 

Op zaterdag 18 november 2006 gaat in het Groot Auditorium 
van het Zoölogisch Instituut een PDL-minisymposium door met 
als titel: Postdocs in de kijker III - drie biologen stellen hun 
onderzoekswerk voor!

Net zoals bij de twee vorige edities van “Postdocs in de kijker” stelt PDL 
met trots drie jong-gedoctoreerde onderzoekers van het departement 
Biologie voor. Volgend op de PDL-jaarvergadering zullen de drie 
biologen hun onderzoek uit de doeken doen. Alle geïnteresseerden zijn 
van harte welkom! Science@leuven geeft alvast een kleine appetizer:

Een wespennest van intriges:  
twisten en conflicten in insectenkolonies

Tom Wenseleers – Laboratorium voor Entomologie

Kolonies van bijen of mieren worden dikwijls afgeschilderd als 
toonbeelden van een harmonieuze samenleving. Onderzoek heeft 
aangetoond dat dit beeld niet strookt met de werkelijkheid. Net als 
in onze eigen maatschappij kunnen interne spanningen en conflicten 
namelijk dikwijls ook verdeeldheid zaaien. Zo wordt bij sommige 
tropische bijen een klassenstrijd gevoerd waarbij elk individu tracht de 
hoogste rang in de kolonie te bereiken: die van koningin. Bovendien 
blijkt het coöperatieve gedrag van werksters bij vele soorten slechts 
schijnbaar te zijn, en vooral te berusten op sociale dwang. Deze 

sociale dwang kan verscheidene vormen aannemen, gaande van 
het ondervoeden van larven om ze te dwingen zich tot werksters te 
ontwikkelen, tot het opeten van eieren gelegd door andere werksters 
om te verhinderen dat deze zich succesvol zouden voortplanten. 

PDL-Minisymposium

Een koningin van de gewone wesp (Vespa vulgaris).



Bij sommige inheemse wespen bleken er zelfs gespecialiseerde 
“politiewerksters” aanwezig te zijn die moeten toezien op het in stand 
houden van de sociale orde in de kolonie. Insectengemeenschappen 
hebben hiermee veel weg van een politiestaat!

Over leven in fragmenten -  
biodiversiteit in een versnipperd landschap

Olivier Honnay – Laboratorium voor Plantenecologie

Vlaanderen is één van de landschappelijk meest versnipperde regio’s 
ter wereld. Dit uit zich ondermeer in de versnippering van natuurlijke 
habitats zoals heidegebieden, bossen en graslanden tot kleine, 
ruimtelijk van elkaar geïsoleerde fragmenten. Plant- en diersoorten 
die in dergelijke fragmenten moeten zien te overleven, worden 
geconfronteerd met een hele reeks moeilijkheden die populaties 
in grote habitatfragmenten niet kennen. Zo zullen bijvoorbeeld 
insectenbestuivers de weg naar kleine en geïsoleerde plantenpopulaties 
nauwelijks vinden. Geen bestuiving betekent uiteraard geen 
voortplanting. Er wordt stilgestaan bij nog andere mechanismen die 
het voortbestaan van versnipperde populaties bedreigen en hoe het 
mogelijk is hieraan te verhelpen.

De onderliggende fysiologische mechanismen van zwermvorming 
bij de woestijnsprinkhaan

Jurgen Huybrechts – Laboratorium voor Ontwikkelingsfysiologie, 
Genomics en Proteomics

De woestijnsprinkhaan vormt sinds mensenheugenis op geregelde 
tijdstippen een ernstig probleem in een groot aantal Afrikaanse landen. 
De laatste grote uitbraak (2004) ligt dankzij de uitvoerige berichtgeving 
in de media bij velen nog vers in het geheugen. Niet alleen brengen 
deze sprinkhanenzwermen gigantische schade toe aan de oogsten, 
ze veroorzaken bij sommige mensen bovendien acute allergische 
reacties, soms met de dood tot gevolg. Een combinatie van gunstige 
omgevingsfactoren, bv. voldoende regen gedurende een langere 

periode, geeft aanleiding tot een toename van de populatiedensiteit. 
Dit gegeven initieert op zijn beurt in het centraal zenuwstelsel van 
de solitair levende, voor de landbouw onschadelijke sprinkhanen 
enkele veranderingen die resulteren in een drastische omschakeling 
in de fysiologie, morfologie en het gedrag van de dieren. De overgang 
van een solitair bestaan naar het leven in groep, fasetransitie 
genoemd, vergt hoogstens enkele uren, terwijl de weg terug 
verschillende generaties vergt. Met behulp van klassieke biologische 
onderzoeksmethoden en moderne moleculair-biologische technieken 
trachten we beetje bij beetje de oorzakelijke mechanismen van de 
fasetransitie te ontrafelen...

Tijdens het symposium zal PDL ook een prijs van 500 EUR voor de 
beste licentiaatsthesis (academiejaar 2005-2006) én een prijs van 1850 
EUR voor de beste doctoraatsthesis (verdedigd tussen 01/07/2003 en 
30/06/2006) uitreiken. Meer informatie hierover op de PDL-website 
(www.kuleuven.be/pdl). We sluiten de dag af met een hapje en een 
drankje op de receptie.

Nog eens alle informatie op een rijtje:
Wat?  
13u30: PDL-jaarvergadering
15u00: PDL-minisymposium met uitreiking van de PDL-prijzen en 
receptie
Wanneer? Zaterdag 18 november 2006
Waar? Groot Auditorium (02.42), Zoölogisch Instituut, Naamsestraat 
59, 3000 Leuven (ingang via Deberiotstraat)
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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

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

Graag verzamelen we e-mailadressen van alle PDL-leden om in 
de toekomst onze PDL-informatie elektronisch naar te versturen. 
E-mailadressen kunnen doorgestuurd worden naar onze secretaris 
Eric Schoeters (eric.schoeters@bio.kuleuven.be). 

PDL wil je beter informeren

Een zwerm van volwassen woestijnsprinkhanen (Schistocerca gregaria).

Wondklaver (Anthyllis vulneraria), een plant die voorkomt in sterk 
gefragmenteerde kalkgraslanden van België.
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Campuspraat

LERUkids 2005 / Wetenschapsfeest 2006.

Dikwijls wordt geargumenteerd dat de hedendaagse wiskunde haar 
ontstaanswereld niet ontgroeid is, door te wijzen op haar talrijke 
toepassingen in weerkaarten, de GPS of de computer. Het is echter 
ook fascinerend om te zien hoe sommige oude Grieken de wiskunde 
reeds aanwendden in verwante wetenschappen zoals geografie en 
sterrenkunde. Dit was in essentie het thema van de afgelopen LERU-
kids happening. We hopen dat het voor de kinderen een aangename 
en leerrijke ervaring was; het bood de schrijver dezes in elk geval de 
uitgelezen kans de wiskunde eens vanuit een ander perspectief te 
aanschouwen. 

Hoe moeilijk is het om een zevenjarige ervan te overtuigen dat de 
aarde plat is? Deze interessante pedagogische vraag vormde de 
inleiding van onze discussie met de groepjes kinderen.
-”Is de Aarde rond?”
-”Natuurlijk is de aarde niet rond! Anders zouden we het toch zien. 
En dan zouden de mensen aan de andere kant er toch afvallen, net 
zoals de zee zou leegstromen naar beneden toe.” Het bleek het begin 
te zijn van een boeiend gesprek over sterren- en wiskunde.

En u, beste lezer, weet u wat de Grieken tot het besluit voerde dat 
de Aarde rond was? We willen u het interessante verhaal niet ont-
houden.
Legt u even alle voorkennis (satellietbeelden van de aarde die u 
op televisie gezien hebt, kaarten, de herinneringen aan uw eigen 
wereldreis,...) die u in de loop der jaren vergaard hebt naast u neer, 
en probeer u in te beelden hoe men middels eenvoudige redenerin-
gen de werkelijke vorm van de aarde kan achterhalen.

Het blijkt dat er enkele methoden zijn, die ook de Grieken al kenden. 
Vooreerst, op het ogenblik dat de maan in de schaduwkegel van de 
Aarde komt, wordt de contour van de Aarde op de maan geprojec-
teerd [zie fig. 1]. Zo stelt men vast dat de aarde rond is, en niet de 
vorm van een kubus of een GSM heeft. Natuurlijk veronderstelt deze 
redenering al dat de schaduwlijn die op de maan geworpen wordt, 
deze van de Aarde is. De redenering hangt dus op gevoelige wijze af 
van de aannames die men maakt over de meetkundige ligging van 
de hemellichamen (1).

De Griekse wiskundige Eratosthenes (2) kwam op de hoogte van het 
feit dat de zon om twaalf uur op een bepaalde dag van het jaar 
weerkaatst werd door het water van een diepe put in Syene. Op 
diezelfde dag staat de zon echter 7,5° ten zuiden van de verticaal in 
Alexandrië, dat net achthonderd kilometer ten noorden van Syene 
ligt [zie fig. 2]. Dit leidde hem dan tot het besluit dat de Aarde rond 
is, en het levert bovendien een eenvoudige schatting van de omtrek: 
46 000 km. Een verwant fenomeen dat de gekromdheid van de 

aarde illustreert is het feit dat de hoek die de as Aarde--Poolster met 
het aardoppervlak maakt van plaats tot plaats verschilt.

Het is geestig om zien hoe een groep zevenjarigen tot de vaststelling 
komt dat een bolvormig lichaam onmogelijk netjes in te pakken is 
in cadeaupapier. Wiskundig gezien betekent het dat er geen afbeel-
ding tussen het platte vlak (het cadeaupapier) en het boloppervlak 
(een sfeer) bestaat, die alle meetkundige eigenschappen bewaart. 
Nochtans is het net dit wat een cartograaf tracht te doen. Ergens 
moet hij daarom een compromis maken. Er is bijvoorbeeld de projec-
tie van Mercator (4) die wel hoeken bewaart, maar oppervlaktes ver-
vormt [zie fig. 3]. Daar men zich met een kompas oriënteert aan de 
hand van de hoek die een richting met het noorden maakt, had dit 
type kaart groot belang in de scheepvaart. Er is ook een type kaart 
dat oppervlakten bewaart, maar geen hoeken. Deze wordt bekomen 
door de sfeer te projecteren op de aan de evenaar omschreven 
cilinder, volgens lijnen die loodrecht op de noord-zuid as staan. 
Essentieel is dit de Gall-Peters projectie [zie fig. 4].

Indien u het allemaal zelf eens wil bekijken, dan moet u eind oktober 
beslist eens naar het Wetenschapsfeest in Gent komen kijken. Aan 
de standjes van de K.U.Leuven zult u heel wat over wetenschappen 
kunnen bijleren. Wij zullen u in elk geval opwachten met een boei-
ende opstelling over zeepvliezen en minimaaloppervlakken. 

Steven Verpoort, afdeling Meetkunde

Het Wetenschapsfeest in Gent is op zaterdag 28 oktober (12-
18 uur) en zondag 29 oktober (10-18 uur) voor het grote 
publiek toegankelijk. Vrijdag 27 oktober: exclusief voor scho-
len. Zie ook: http://www.wetenschapsweek.be

VOETNOTEN:
(1) Men merke op, dat de Griekse opvattingen over de bouw van het zonnestelsel dikwijls onjuist 
of naar hedendaagse normen onwetenschappelijk onderbouwd waren. Enkele van de invloedrijkste 
Griekse denkers (zoals Plato en diens leerling Aristoteles, of later Ptolomaeios) die over astronomie 
schreven, namen aan dat de hemellichamen rond de aarde draaiden. Eén van de weinige Griekse 
astronomen met een heliocentrisch wereldbeeld was Aristarchos van Samos.
(2) Zoals u wellicht weet is de levensloop van een wiskundige niet zelden doorspekt met pittige 
bibliografische details. Eratosthenes (276 v.C. - 194 v.C.) was bibliothecaris in de befaamde biblio-
theek van Alexandrië. Hij was arrogant genoeg zichzelf op vele terreinen de op een-na-beste te 
noemen, en sprak over zichzelf met de naam ß, tweede letter van het Griekse alfabet. In 195 v.C. 
werd hij blind, en een jaar later pleegde hij zelfmoord door niets te eten.
(3) Joseph Plateau (1801-1883) was als wiskundige en fysicus werkzaam aan de universiteit van 
Gent. Naast minimaaloppervlakken bestudeerde hij de nawerking van het licht op het oog, waar-
mee hij een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de moderne cinema. Ook hij werd blind; in 
tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt zou zijn blindheid geen rechtstreeks gevolg zijn van het 
langdurig observeren van de zon met het blote oog.
(4) Gerard Mercator (1512-1594) was Vlaams cartograaf, instrumentenmaker en graveur.

VERANTWOORDING: 
http://home.online.no/~arnedani/astronomy/astrophoto/main.htm (fig 1); Hogben, Mathematics 
for the million (fig 2 en 9); Berger, Geometry (fig 3 en 4); http://pr.caltech.edu/periodicals/Eands/
articles/LXVI3/choco.html (fig 5); Dijksterhuis, de mechanisering van het wereldbeeld; Pannekoek, 
de wonderbouw der wereld; Verriest, vier voordrachten over wiskunde.

Wiskunde voor klein en groot

fig 1: Drie over elkaar geplakte foto’s 
tonen de beweging van de maan door 
de schaduwkegel van zon. 

fig 2: Zonnestralen vallen 
recht in op Syene maar niet in 
Alexandrië. 

fig 3: De Mercatorprojectie. 

fig 4: De Peetersprojectie.
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De Belgische Stichting Roeping wil jongeren 
aanmoedigen om hun roeping te realiseren, 
als die een sociale, culturele of artistieke 
ontwikkeling ten goede komt. Dmitri 
Rouwet, alumnus van onze faculteit, is één 
van de laureaten voor 2006. Dankzij een 
beurs zal hij nu in staat zijn de resultaten 
van zijn geologisch onderzoek op de vulkaan 
El Chichón in Chiapas (Mexico) om te zetten 
in een maatschappelijk relevante actie. 
Door de lokale bevolking uit te leggen hoe 
wispelturig ‘hun vulkaan’ wel is, wil hij een 
efficiënte bewaking van deze vulkaan door 
de lokale bevolking tot stand brengen.

Meer informatie vindt u terug op de webstek 
van de Belgische Stichting Roeping (http://
www.stichtingroeping.be/).

Dmitri Rouwet, laureaat Belgische Stichting Roeping

Sinds het invoeren van de vernieuwde 
bachelorsopleiding chemie wordt het 
principe van ‘responsible care’ reeds vanaf 
het eerste jaar geïntroduceerd tijdens de 
verschillende practica. Tijdens het practicum 
Veiligheid en Laboratoriumpraktijk worden 
de principes van het opzoeken, evalueren en 
correct beheersen van risico’s verbonden 
aan chemische producten aangeleerd. 
De studenten oefenen de belangrijkste 
scheidingstechnieken zoals een gefractio-
neerde destillatie of extractie in en voeren 
enkele syntheses van gassen uit. Zo leren 
ze op een verantwoorde manier in het labo 
zuurstof- en waterstofgas bereiden. Als 
kroon op het werk vuren ze een mini space 
shuttle af met als brandstof het bereide 
zuurstof- en waterstofgas. De energie en 
waterdamp die vrijkomt bij deze verbran-
dingsreactie wordt gebruikt om de raket 
voort te stuwen. De studenten Ward Brullot 
en Sam Drossar uit de eerste bachelor bio-
chemie en biotechnologie die het practicum 
aan hun keuzepakket toevoegden kaapten 
de eerste prijs weg! 

Flessenraketwedstrijd

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

De winnaars van 2006.
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Hoe kan de evolutie complexe sociale 
gemeenschappen doen ontstaan? Dat is 
de topic van het onderzoeksproject “De 
oorsprong van complex sociaal gedrag: 
sociale insecten als modelsysteem”, waarmee 
dr. Tom Wenseleers dit jaar de Prijs van de 
Onderzoeksraad Exacte Wetenschappen in 
de wacht sleept. Een unicum, want het is de 
eerste maal dat deze prijs naar een bioloog 
gaat. We willen dan ook niet nalaten om 
eventjes terug te blikken op de carrière van 
Wenseleers en zijn onderzoek.
 
Tom Wenseleers studeerde in 1995 af als 
bioloog aan de K.U.Leuven. Hij begon zijn 
studies aan het RUCA, maar voor zijn licen-
ties besloot hij naar Leuven te komen. Een 
goede keuze, zo bleek. Via de onderzoeks-
groep van Professor Johan Billen geraakte 
hij gefascineerd door sociale insecten, en dit 
zou bepalend zijn voor zijn verdere carrière. 
In zijn licentiaatsdissertatie “Exocriene klieren 
als gedragsmodulatoren bij sociale insecten: 
de chemo-ecologie van territoriaal gedrag” 
onderzocht hij het territoriale gedrag van 
woestijnmieren. Datzelfde jaar werd deze 
dissertatie bekroond met de prijs van de 
PDL-vereniging. Hierop volgde een aanstel-
ling als assistent aan de K.U.Leuven, waarna 
hij in 2001 zijn doctoraat behaalde met een 
thesis getiteld “Conflict from Cell to Colony”. 
In dit werk nam hij het reproductieve gedrag 
van mieren, bijen en wespen onder de 
loep. Kolonies van sociale insecten worden 
dikwijls afgeschilderd als toonbeelden van 
een harmonieuze samenleving. Wenseleers 
toonde echter aan dat dit beeld niet strookt 
met de werkelijkheid. Net als in onze eigen 
maatschappij bleken er immers ook heel 
wat sociale conflicten voor te komen. Zo 
ontdekte hij dat er bij sommige tropische 
bijen een klassenstrijd gevoerd wordt waarbij 
elk individu de hoogste rang in de kolonie 
tracht te bereiken: die van koningin. Zelfs 

op cellulair niveau konden er zich conflic-
ten voordoen. Verschillende componenten 
van het genoom bleken namelijk elk hun 
eigen reproductieve belangen na te streven. 
Zo ontdekte Wenseleers dat ongeveer de 
helft van alle mieren geïnfecteerd zijn met 
overerfbare Wolbachia bacteriën. Omdat de 
bacteriën enkel via de moeder worden door-
gegeven, houden ze er specifieke strategieën 
op na om hun transmissie naar de volgende 
generatie te verzekeren. Zo bleek de bacterie 
bij sommige soorten selectief mannelijke 
nakomelingen te doden. Dit komt de trans-
missie van de bacterie ten goede, maar leidt 
ook tot conflicten met andere genen in de 
gastheer, die gelijk via de twee seksen wor-
den doorgegeven.  

Na zijn doctoraat werkte Wenseleers 
gedurende drie jaar aan de Universiteit 
van Sheffield in de onderzoeksgroep van 
Professor Francis Ratnieks, eerst als Training 
and Mobility of Researchers en vervolgens 
als Marie Curie postdoc. Het doel van dit 
postdoctoraal onderzoek was om na te gaan 
welke factoren het onbaatzuchtige gedrag 
van de werksters bij sociale insecten kun-
nen verklaren. Bij de meeste soorten zetten 
de werksters zich namelijk hun hele leven 
onbaatzuchtig in voor het welzijn van hun 
koningin en kolonie, zonder zelf ooit nako-
melingen voort te brengen. Traditioneel 
werd de verklaring voor dit reproductieve 
altruïsme gezocht in de hoge graad van 
verwantschap onder de leden van dezelfde 
kolonie. Wenseleers toonde echter aan dat 
verwantschap alleen niet voldoende is om  
altruïstisch gedrag te doen ontstaan. In de 
plaats hiervan  bleek sociale dwang dikwijls 
aan de basis te liggen van het coöperatieve 
gedrag van de werksters. Deze sociale dwang 
kan verscheidene vormen aannemen, gaande 
van het ondervoeden van larven om ze te 
dwingen zich tot werksters te ontwikkelen, 

tot het opeten van eieren, gelegd door ande-
re werksters, om te verhinderen dat deze zich 
succesvol zouden voortplanten. Bij sommige 
inheemse wespen bleken er zelfs gespeciali-
seerde “politiewerksters” aanwezig te zijn die 
toezien op het in stand houden van de soci-
ale orde in de kolonie. In menselijke termen 
hebben insectengemeenschappen hiermee 
veel weg van een politiestaat. 

Dat sociale dwang aan de basis ligt van het 
altruïsme van de sociale insecten wordt 
internationaal als een belangrijke doorbraak 
gezien. Het leverde Wenseleers aanzienlijke 
media-aandacht op en papers in topvak-
bladen zoals Science, Trends in Ecology and 
Evolution, Annual Review of Entomology, 
American Naturalist en Evolution. 

Na zijn postdoctoraal onderzoek aan de 
Universiteit van Sheffield, en nog een korte 
postdoc aan de Universiteit van Oulu, was 
Wenseleers tien maanden werkzaam aan het 
prestigieuze Institute for Advanced Study 
(Wissenschaftskolleg) te Berlijn. Samen met 
Professor Francis Ratnieks en Dr. Kevin Foster 
heeft hij daar aan een boek gewerkt dat de 
evolutie van sociale conflicten op verschil-
lende niveaus analyseert, bv. tussen genen 
binnen organismen, tussen organismen bin-
nen gemeenschappen, tussen de seksen, en 
ja, zelfs bij de mens. Bedoeling is om inzich-
ten uit geheel verschillende domeinen zoals 
de biologie, economie en psychologie  in een 
synthetiserende visie samen te brengen. Het 
boek is nog in voorbereiding, maar zal ver-
moedelijk gepubliceerd worden door Oxford 
University Press. 

Sinds oktober 2005 is Wenseleers opnieuw 
actief aan de K.U.Leuven, als postdoctoraal 
onderzoeker FWO in de groep van Professor 
Billen, waar hij bovenstaande lijnen van 
onderzoek voortzet.

Reprints van Wenseleers’ publicaties zijn 
beschikbaar op http://bio.kuleuven.be/ento/
wenseleers/twpub.htm

En de prijs gaat naar...

dr. Tom Wenseleers
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Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze 
nieuwsbrief willen we zowel de verschillende 
alumni-deelverenigingen, de departementen en 
studierichtingen, als de faculteit zelf dichter bij 
elkaar brengen, om op die manier de band tussen 
de leden van de faculteit als geheel en haar 
afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief houdt 
afgestudeerden en personeel op de hoogte van de  
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek aan de 
faculteit Wetenschappen. Jaarlijks wordt één breed 
informatief nummer opgesteld dat ook gericht is 
naar studenten en leraars van de hoogste graad van 
het secundair onderwijs om hen te informeren over 
de mogelijkheden die de faculteit Wetenschappen 
aanbiedt. De facultaire nieuwsbrief verschijnt vier 
maal per jaar. De verspreiding gebeurt naar alle 
betalende alumnileden, 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 rekeningnummer 432-0001831-34 
met vermelding van 'nieuwsbrief'.

Wetenschap in breedbeeld


