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Editoriaal

Beste alumni,

Leden van onze faculteit zijn steeds bereid gevonden de vruchten van hun wetenschappelijk onderzoek te delen met het brede 
publiek. Met lezingen in scholen, voor service clubs, amateur- en andere verenigingen trachten zij vol begeestering hun publiek 
te overtuigen hoe boeiend de zoektocht naar de geheimen van onze wereld wel is. En dit is zeker geen gemakkelijke opdracht: de 
wereld van een achtjarige wijsneus is niet die van de lezer van Nature!

Tijdens de jongste Vlaamse Wetenschapsweek, een tweejaarlijks gebeuren georganiseerd door de Vlaamse Overheid om wetenschap 
en technologie te promoten, hebben leden van onze faculteit zich weerom van hun beste kant laten zien. In totaal hebben zij negen 
activiteiten georganiseerd, waarmee meer dan 1.100 leerlingen van de derde graad bereikt werden. Op het afsluitende driedaagse 
Wetenschapsfeest in Flanders Expo te Gent hebben we onze krachten gebundeld in een wetenschapsmarkt met als welluidend 
thema science4fun. En dit was nog niet alles. Ondertussen hebben collega’s ook dit jaar weer hun steentje bijgedragen aan een 
succesvolle editie van de kinderuniversiteit.

Als Leuvense coördinator van de Vlaamse Wetenschapsweek mag ik mij dan ook gelukkig prijzen dat ik steeds weer collega’s bereid 
vind zich in te zetten voor al deze initiatieven. En dit mogen we eigenlijk een klein wonder noemen. Uit gesprekken blijkt immers de 
tweestrijd waarmee zij geconfronteerd worden. Tijd geïnvesteerd in wetenschapsverbreiding is uiteindelijk tijd die niet kan besteed 
worden aan onderzoek of aan het schrijven van een wetenschappelijke publicatie in één of ander internationaal gerenommeerd 
tijdschrift.

Pedagogisch onderzoek (Science, 312, 1143-1144, Planning Early for Careers in Science) wijst uit dat hoe vroeger kinderen 
geconfronteerd worden met wetenschappen, hoe groter de kans is dat zij kiezen voor een wetenschappelijke opleiding. Dergelijke 
studies dwingen ons tot een grondige reflectie over de plaats die wetenschapsverbreiding zou moeten innemen in het takenpakket 
van de academicus. Misschien moeten we de impact van het beantwoorden van de vragen 
van die achtjarige wijsneus toch maar niet onderschatten ...

Manuel Sintubin
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Actueel

In deze gebieden doen zich belangrijke milieuveranderingen 
voor. De gevolgen van de opwarming zijn hier bijvoorbeeld 
duidelijk voelbaar en zichtbaar: gedurende de afgelopen 
eeuw verdween 85% van de ijskap op Mount Kilimanjaro, 
Afrika’s hoogste berg, en neemt de bevolkingsdichtheid 
er snel toe met belangrijke landgebruikveranderingen en 
bodemdegradatie tot gevolg. Het bestuderen van de korte 
en de lange termijn-impacten van deze milieuveranderin-
gen op geomorfologische processen, landdegradatie en de 
reactie van de lokale bevolking is een kernprobleem dat 
niet alleen de interesse van geografen en bodemkundigen 
wekt, maar ook die van beleidsmakers. Gelet op de erosieve 
regens en de grote reliëfenergie is de intensiteit van geo-
morfologische processen in deze tropische en subtropische 
hooglanden immers zeer hoog. Dit heeft belangrijke gevolgen 
voor bodemerosie, grondverschuivingen, overstromingen 
en sedimentatie in reservoirs in de berggebieden, maar ook 
in de aangrenzende laaglanden. Aangezien 2006 het inter-
nationaal jaar van de woestijnen en de verwoestijning is, 
wilde Highland 2006 ook een betekenisvolle bijdrage leveren 
tot effectieve en efficiënte technieken om verwoestijning 
tegen te gaan. Vele subtropische gebieden kennen sterke 
seizoensgebonden klimaatcontrasten met wateroverschot-
ten in bepaalde seizoenen en belangrijke watertekorten in de 
overige seizoenen. Hierdoor zijn deze gebieden erg gevoelig 

voor landdegradatie als gevolg van klimaatschommelingen of 
van landgebruikveranderingen (Fig. 2).  Het afsluiten van een 
vijfjarig VLIR-EI-project ten slotte was een ideale gelegenheid 
om de verworven kennis aan een internationaal publiek van 
wetenschappers en beleidsmakers voor te stellen.

Highland 2006 beoogde drie belangrijke vragen te beant-
woorden (die ook terug te vinden zijn in het logo van 
Highland 2006). 

1. Wat zijn de gevolgen van milieuveranderingen (klimaat- en 
landgebruik) op de aard en de intensiteit van geomorfolo-
gische processen in tropische en subtropische gebieden sinds 
het laat Pleistoceen?

Van 18 tot 25 september 2006 organiseerden Jean Poesen (Fysische en Regionale Geografie) en Seppe 
Deckers (Bodem- en Waterbeheer) samen met hun collega’s van Mekelle University, Ethiopië, in Mekelle 
een internationaal congres (Highland 2006) over milieuveranderingen, hun impacten op geomorfologische 
processen en op landdegradatie alsook landrehabilitatie in tropische en subtropische gebieden (zie Fig. 1).

Fig. 1. Noord-Ethiopië met ligging van de stad Mekelle 
(aangegeven als Makale op de kaart;  bron: Ethiopian 
Airways)

Fig. 2. Typisch zicht op het Ethiopische hoogland 
(2500 m boven zeeniveau) met sterke seizoensgebonden 
contrasten (september en april 2005; foto’s JP)



2. Welke factoren bepalen de intensiteit van actuele land-
degradatieprocessen, hun lokale en hun stroomafwaartse 
effecten in deze gebieden?

3. Hoe effectief en hoe efficiënt zijn traditionele en recent 
ingevoerde technieken voor de controle van bodemerosie en 
voor bodem- en waterconservering?

Het Ethiopische hoogland is een ideale plek om deze vragen 
te bestuderen, gelet op zijn fysische geografie en zijn land-
gebruikgeschiedenis (Fig. 3). Tijdens dit congres, waaraan 
ongeveer 200 wetenschappers (afkomstig uit 20 landen) en 
beleidsmensen deelnamen, werden ruim 100 mededelingen 
met betrekking tot deze thema’s gedaan. Highland 2006 
kon rekenen op de steun van de K.U.Leuven, de VLIR en het 
FWO-Vlaanderen. Prof. Mart Buekers (coördinator studen-
tenbeleid K.U.Leuven) vertegenwoordigde onze rector en de 
heer Frédéric Renard (Belgisch ambassadeur in Ethiopië) nam 
actief deel aan dit congres. 

Highland 2006 was een ideale gelegenheid om het werk 
van talrijke Vlaamse en Ethiopische studenten, doctorandi 
en ZAP-leden in het veld voor te stellen (Fig. 4). Dit congres 
en de daarmee samenhangende onderzoeksprojecten zijn 
het resultaat van een intense samenwerking van onderzoe-
kers over de faculteitsgrenzen heen en kadert binnen het 
Geo-Consortium. Dit initiatief leverde ook een significante 
bijdrage tot de uitbouw van de Mekelle University als uni-
versitaire onderwijs- en onderzoeksinstelling. De organisatie 
van een internationaal congres op ongeveer 7.000 km van de 
K.U.Leuven vereiste een grote inspanning, maar dankzij een 
sterk gemotiveerd team van wetenschappers, studenten en 
ATP-leden werd het zonder twijfel een groot succes.
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Fig. 3. Zicht op het Ethiopische hoogland, 20 km ten 
zuidwesten van Mekelle. Als gevolg van de ontbossing 
voor akkerbouw en veeteelt wordt de neerslag niet 
meer volledig door de bodem geabsorbeerd, wat tot 
een verhoogde afvoer en intense bodemerosie leidt (zie 
diepe ravijnen) met stroomafwaartse overstromingen 
en sedimentatie in reservoirs als gevolg. De Ethiopische 
boeren bouwden stenen muurtjes evenwijdig aan de 
hoogtelijnen (zie lijnvormige structuren in akkerland) 
om de snelheid van het afstromende water en 
de bodemerosie te verminderen en zodoende de 
bodemproductiviteit op peil te houden (foto JP).

Fig. 4  Ruim 200 
wetenschappers 
en studenten 
namen deel aan de 
tweedaagse excursie 
tijdens Highland 2006 
(foto’s SD).
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Actueel

Financiële wiskunde door de ogen van prof. Wim Schoutens

Voor velen blijft het een mysterie hoe handelaars erin slagen 
om in de ogenschijnlijke chaos op de financiële markten meer 
dan hun brood te verdienen. En hoe komen ze aan de prijzen 
die ze naar elkaar toe schreeuwen? Bij het bepalen van de 
juiste prijs voor een optie of nog ingewikkeldere producten 
komt heel wat wiskunde kijken. Essentieel hierin is een goed 
wiskundig model dat de onzekerheid in werkelijkheid zo goed 
mogelijk beschrijft en tevens computationeel gezien snel 
genoeg prijzen kan afleveren. Het mooiste voorbeeld is het 
nu wereldberoemde Black-Scholes-model. Myron Scholes en 
Fisher Black ontwikkelden een model voor de beweging van 
aandeelkoersen op basis van de Brownse beweging, en lieten 
zien hoe je daarmee de juiste prijs voor de bijbehorende optie 
kunt berekenen.  

Toen het artikel van Black en Scholes in 1973 gepubliceerd 
werd, had het meteen een enorme invloed. Binnen enkele 
maanden gebruikten traders over de hele wereld het nieuwe 
model, en de Black-Scholes-formule werd in de rekenmachine 
van elke handelaar geprogrammeerd. In oktober 1997 
kreeg Myron Scholes samen met Robert Merton, die ook 
nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het model, de 

Nobelprijs in de 
Economie (Fisher 
Black was inmiddels 
overleden). De 
ironie is dat beide 
heren ook hun 
deel hebben in een 
zwarte bladzijde in 
de geschiedenis van 

Wall Street. Een iet of wat gedreven beursspeler herinnert 
zich misschien nog de kronieken van Long Term Capital 
Management (LTCM), een hefboomfonds onder leiding van 
een zeer gerenommeerd gespecialiseerd team met onder 
andere Scholes en Merton. Negen maanden na de uitreiking 
van de Nobelprijs voor Economie spatte LTCM uiteen en 
stonden zij op het punt om bankroet te gaan (na tot twee 
maal toe verliezen van 500 miljoen dollar op één dag). Maar 
met de gigantische stapel geld die in LTCM zat, zou het 
faillissement een deel van Wall Street met zich meesleuren. 
Sterker nog, de Fed en in het bijzonder de voorzitter Alan 
Greenspan vreesde dat het hele systeem omviel, nu LTCM 
met vele honderden miljoenen dollars van internationale 
zakenbanken dreigde te verdwijnen. De Fed speelde 
uiteindelijk de reddende engel door een reddingsfonds van 
3,65 miljard dollar samen te brengen.

Ondertussen is het duidelijk geworden dat het klassieke 
Black-Scholes-model voor de beschrijving van het 
stochastische gedrag van financiële activa en voor het prijzen 
van financiële afgeleide producten verschillende ernstige 
tekortkomingen heeft. Als men bijvoorbeeld, op basis van een 
statistisch gefundeerde schattingmethode onder het Black-
Scholes, zou berekenen wat de kans is dat we een crash van 
de aandelenmarkt zouden zien zoals deze op Black Monday, 
19 Oktober 1987, komt men tot ridicule cijfers. 
Die dag crashte bijvoorbeeld de Dow Jones Index met 22,6 
percent. Zo een crash zouden we onder het Black-Scholes-
model (op basis van de Normaal-verdeling) ongeveer eens 
om de 10000000000000000000000000000000000000
0000000000000000 jaar zien. De Big Bang vond plaats 

De financiële markten zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Allerlei beleggingsproducten 
kom je tegenwoordig niet alleen tegen in beperkte milieus, maar ook in vele gewone huishoudens. Op het 
nieuws en in de krant vindt men de laatste beursgegevens. We doen aan pensioensparen en beleggen in 
clickfondsen of worden door onze bankier aangespoord om bepaalde beleggingsfondsen aan te kopen. Verder 
kent  iedereen wel de beelden van het journaal of de foto’s in de krant van de soms hectisch handelende 
traders. Ze staren tegelijkertijd naar vier grote computerschermen, spreken in drie telefoons en maken wilde 
gebaren naar andere delen van de handelsvloer. Beurshandelaars beheren grote hoeveelheden geld, die ze op 
een zo goed mogelijke wijze proberen te investeren in aandelen, opties en andere financiële activa. De beste 
combinatie en de prijzen van deze activa veranderen doorlopend en dit brengt grote risico’s met zich mee. 
In het recente verleden is het al een aantal keren flink mis gegaan. De gigantische verliezen op de beurs als 
gevolg daarvan hebben laten zien hoe kwetsbaar grote financiële instellingen kunnen zijn als er iets fout gaat. 
In maart 1997 moest de National Westminster Bank een verlies van 90 miljoen pond incasseren, omdat een 
handelaar op een verkeerde manier de prijzen van opties op obligaties berekende. Twee jaar eerder was zelfs de 
Engelse Barings-bank helemaal ten onder gegaan, doordat een optiehandelaar onverantwoorde risico’s nam. 

Myron Scholes Robert Merton
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slechts ongeveer 15000000000 jaar geleden. De huidige 
generatie moet dus wel zeer bijzonder zijn opdat God hen 
heeft toegelaten deze exceptionele beurscrash te mogen 
meemaken. Een crash van dezelfde magnitude vond trouwens 
ook nog plaats in oktober 1929.

Ondertussen is het voor velen duidelijk geworden dat 
het Black-Scholes-model verbeterd kan worden door de 
onderliggende bron van onzekerheid, de Brownse beweging, 
te vervangen door een meer flexibel proces: een zogenoemd 
Lévyproces. Onder andere Dilip Madan en Benoit Mandelbrot 
(ja, deze van de fractalen) zijn zeker enkele pioniers in dit 
gebied.

De laatste jaren zijn deze 
Lévyprocessen het onderwerp 
geworden van vele theoretische 
en toegepaste studies en 
hebben geleid tot vele 
verbeteringen in verschillende 
deelgebieden van de financiële 
wiskunde. Het werken met 
Lévyprocessen maakt het 

mogelijk de verschillende en zeer gewenste kanstheoretische 
eigenschappen van de onderliggende returns accuraat te 
modelleren. In het bijzonder maken deze het mogelijk om 
sprongen in het prijsproces in te bouwen, alsook vrij precies 
de verdeling van de historische returns te vatten. Verder 
heeft recent werk geleid tot een betere kennis van vele 
probabilistische en analytische eigenschappen van deze 
stochastische processen, waardoor ze uitgegroeid zijn tot een 
attractieve modelleertool in verschillende gebieden.

De markt van de afgeleide financiële producten heeft de 
laatste decennia een explosieve groei gekend en afgeleide 
producten worden vandaag de dag in enorme volumes 
verhandeld op beursvloeren en Over the Counter (OTC) - 
markten. 

Producten worden 
uitgeschreven op een 
enorme variëteit van 
onderliggende activa 
zoals klassieke aandelen 
en indices, maar ook op 
rentevoeten, wisselkoersen, 
inflatiecijfers, goud, olie en 
dergelijke meer. Verder zijn 
er ingewikkelde producten 
gecreëerd die indekking 
leveren tegen het bankroet 
gaan van bedrijven (Credit risk). Voorts hebben producten 
die gebaseerd zijn op een mengeling van voorgaande 
ingrediënten hun intrede gemaakt in de wereld. Men kan 
stellen dat afgeleide producten zeer populair zijn en steeds 
belangrijker worden, maar tevens ook vaak van een groeiende 
extreme complexiteit zijn.

Recente cijfers van de International Swap and Derivatives 
Association spreken over een Credit Derivatives-markt 
met een onderliggend bedrag van meer dan 26 biljoen 
USD (ter vergelijking: het BNP van België is ongeveer een 
honderdste hiervan) en met een jaarlijkse groei van meer dan 
100 procent. De Credit-markt is de klassieke Equity-markt 
(aandelen en indexen) veruit voorbij gestoken: deze handelt 
‘maar’ over 6,4 biljoen USD.

Deze zogenaamde “exotische” derivaten zijn in het 
bijzonder zeer gevoelig aan een accurate modellering van 
de stochastische drijvende factoren. Recent onderzoek 
focust op een correcte prijszetting van deze producten, 
hun corresponderende hedging en het risk-management 
ervan. Belangrijke aandachtspunten in deze context zijn het 
modelleren van extreme gebeurtenissen en het modelleren 
van afhankelijkheden. Meer en meer contracten in de 
wereld der afgeleide producten kunnen dienen voor een 
indekken tegen of een speculatie aangaande situaties 
met een eerder extreem karakter (crashes, defaults, ...). De 
modellering hiervan samen met een schatting of ijking van 
de bijbehorende modelparameters (de calibratie) op basis 
van bestaande marktdata is één van de grote uitdagingen 
van het onderzoek. Bovendien zijn in een heleboel markten 
multivariate modelleringen meer en meer noodzakelijk. 
Recent zijn bijvoorbeeld de Collaterized Debt Obligations 
(CDO’s) vrij populair geworden. Deze CDO’s leveren een 
gelaagde protectie tegen het bankroet gaan van een 
aantal bedrijven in een pool. Van groot belang in gans 
de opzet zijn de afhankelijkheden tussen de bedrijven 
(typische meer dan 100) in de pool. Indien een bedrijf in 
moeilijkheden zit, is het waarschijnlijker dat andere bedrijven 
in dezelfde sector of regio eveneens gelijkaardige problemen 
ondervinden. Ondanks het feit dat CDO’s tegenwoordig 
zeer liquide producten zijn geworden, bestaan er voor 
deze objecten niet echt fundamentele gerechtvaardigde 
en realistische dynamische modellen, of worden deze 
angstvallig geheimgehouden door een research team van 
een enkele financiële instelling. Warren Buffett, door Forbes 
gerangschikt als de tweede rijkste man in de wereld, heeft 
creditafgeleide producten “financial weapons of mass 
destruction” genoemd. Alhoewel ze eigenlijk bedoeld zijn als 
verzekeringsproducten tegen bankroet, worden ze eigenlijk 
vaak gebruikt als speculatie-instrument met zeer grote inzet.

Het zal een aanzienlijke inspanning vragen om realistische 
wiskundige modellen 
op te stellen die tevens 
praktisch bruikbaar zijn. 
Samengaand hiermee is 
de zoektocht naar meer 
verfijnde, snellere of nieuwe 
numerieke algoritmes van 
groot belang.

Prof. Wim Schoutens

“De huidige generatie 
moet dus wel zeer  

bijzonder zijn opdat  
God hen heeft  

toegelaten deze  
exceptionele  

beurscrash te mogen 
meemaken.”
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De aanvang van de werken

Actueel

EGEA Annual Congress 2006 Bad Aussee, Oostenrijk

Evelien Janssens – “The digital earth”

Ik had het geluk en de eer om mij te kunnen inschrijven 
voor de mooiste workshop van het hele congres: ‘The 
digital earth’! Bij velen verschijnen er nu terstond enkele 
diepe fronsen en stiekeme geeuwtjes worden nog maar net 
onderdrukt. Maar ondanks de lichte onzekerheid die zich ook 
van mij meester maakte, sloeg de geeuw van verveling al snel 
om in een geeuw van verwondering! De digitale wereld die 
het centrale thema was van ons eindeloos gekeuvel en ons 
laaiend gediscussieer (en dat in het Engels met accent naar 
keuze), is immers de wereld waarin we vandaag de dag meer 
vertoeven dan we eigenlijk durven toegeven. Bedenk maar 
eens wat je sinds vanmorgen reeds uitgevoerd hebt vandaag, 
en tel daar het digitale percentage van uit. Wat zouden we 
toch panikeren zonder de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 
sms’jes, de grondig onderhouden vriendjespolitiek via 
msn, ... Wat krijgen we nog georganiseerd zonder het 
Merkatorforum? Hoe blijven we up-to-date zonder de niet te 
missen roddels van de wist-je-datjes? Hoeveel uren zweefden 
we reeds rond in Google Earth? 

Voor de fanatiekelingen in ontkenningsfase: herlees 
maar eens de fotoboekvraagjes van twee jaar terug over 
het ochtendritueel: hoevelen onder ons bekenden toen 
niet vlotjes het checken van de inbox als noodzakelijk 
ochtendritueel? 

Natuurlijk heeft elke verslaving ook zijn donker kantje. U 
kent het gevoel: uw haar ligt niet goed, u bevindt zich 
in benevelde toestand, u heeft het even niet helemaal 
onder controle... en de volgende dag vindt u zichzelf in 
jpeg-formaat terug op de Merkatorsite. En wie kan er niet 
genieten van een dagelijkse overdosis spam in zijn webmail? 
Welke vreemden weten meer van jou dan je zelf misschien 

doet? Veel info in enkele seconden voor iedereen: maar 
wat als er eentje met het verkeerde been uit bed stapt en 
deze info gebruikt op een absoluut foute manier? In welke 
mate wordt ons wereldbeeld gemanipuleerd door al het 
gedigitaliseerde om je heen? Voelen niet-internetgebruikers 
zich niet uitgesloten uit het getto van cyberspace?

Cyberspace raakt dan weer de geografische gevoelige snaar. 
Is die cyberspace dan een ruimte? Zouden we die ruimte dan 
niet kunnen definiëren en analyseren? Voor we het goed en 
wel beseften zetten we de eerste stapjes in de bizarre wereld 
van de ‘cyberspacegeography’ en deden we wat geografen 
nu eenmaal doen: karteren, en met name het internet. Het 
resultaat zag er zacht uitgedrukt zeer spacy uit!

Geen workshop zonder bijbehorende excursie: voorzien 
van bergschoenen en GPS trokken we er op uit voor een 
spannend rondje Geocachen. Je waande je zo in het parkje 
van het IAW, maar dan met een spectaculair achtergrondje, 
beperkte satellietsignalen in de bosjes en een stevige mok 
Zipfer geleverd door een Oostenrijkse schone. Het resultaat 
werd vastgelegd op de eerste homevideo “Don’t try this 
at home” getiteld “Geocaching for dummies”. Voor de 
nieuwsgierigen: u vindt het ergens... op het internet!

EGEA is de Europese vereniging voor jonge geografen. Het Europese grondgebied is hierbij opgedeeld in vijf 
regio’s, waarbij er voor iedere regio één maal per jaar een regionaal congres is. Naast deze congressen en tal 
van andere activiteiten is er in het najaar de kers op de taart, het jaarlijks EGEA-congres. Ook Egea Leuven 
had in oktober iets te vieren, namelijk zijn eerste verjaardag, en dit vertaalt zich in een groot aantal Europees-
geografisch getinte activiteiten. Zo trokken begin september vijf jonge Leuvense geografen naar het jaarlijks 
congres, dit jaar georganiseerd door EGEA Munchen and EGEA Wenen, in Bad Aussee, Salzkammergut-regio 
in Oostenrijk. Even enkele cijfers om dit congres min of meer te beschrijven: 50 verschillende entiteiten,  28 
verschillende landen, 170 deelnemers, 12 workshops,  24 workshopleaders en zoveel meer. Een sterk staaltje 
Europese verbondenheid, een mix van taal en cultuur overgoten met een lading geografische kennis. Het is 
onmogelijk alles in detail te beschrijven. Daarom laten we elke Leuvense deelnemer afzonderlijk aan het woord, 
met een kort woordje uitleg over zijn/haar belevenissen en avonturen, gedurende de workshop waaraan ze 
deelnamen en daarbuiten. 
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Matthias Demuzere – “What remains of  
the Ice Age”

Afgaand op mijn leeftijd leek me dit de enige haalbare 
workshop. Dé geschikte manier om op zoek te gaan naar 
mijn voorvaderen, verborgen onder het vrijgekomen gletsjer-
bedrockmateriaal. Meegenomen door de gedrevenheid van 
mijn workshopleiders Stefan (EGEA Amsterdam) en Nici (EGEA 
Ausburg) heb ik een prachtige workshop beleefd. Vooreerst 
kwamen alle aspecten van glaciologie en geomorfologie aan 
bod, telkens verduidelijkt door voldoende beeldmateriaal. Een 
tweede en niet minder belangrijk aspect van deze workshop 
was het GIS-onderzoek. Alle workshopdeelnemers, gezeten 
achter een met arcGis uitgeruste PC, kregen de opdracht 
digitaliserenderwijs een historische evolutie te maken van de 
Hellstätte-gletsjer aan de voet van de Dachstein. Aan de hand 
van data tussen 1850 en nu konden we visueel overbrengen 
wat de recente klimaatsopwarming teweegbrengt bij 
een lokale Oostenrijkse gletsjer. Een terugschrijding van 
0,5 km, hoogteverlies van 200m, en een ontzaglijke 
volumeverkleining, dit over 150 jaar. Afschrikwekkend. Het 
gehele onderzoek werd verder gekleurd door een excursie 
naar de gletsjer zelf. Alhoewel de geplande professor-gids 
niet op de afspraak was, stuurden de zonnestralen ons 
doorheen oude morenen, gletsjermeren, ... om uiteindelijk het 
doel te bereiken: de gletsjertong! Prachtig! Nu enkel hopen 
dat de Helstätte-gletsjer zijn tong ook in de toekomst mag 
blijven uitsteken...

Kwinten Van Weverberg: “Development Policies 
– Challenges, Problems and Institutions with a 
Special Focus on the Development Policy of the 
European Union”

We waren nog maar net in Bad Aussee aangekomen of het 
werd al duidelijk. Maffie ging met zijn workshop gletsjers 
bezoeken, Evelien ging een dagje “oriëntatielopen met kaart 
en GPS” en Adri zat zowaar in een in ijltempo opgericht 
Europees parlement. Ik had weer duidelijk de meest 
opwindende workshop gekozen... ontwikkelingsstrategieën. 
Mijn teleurstelling en groene lach sloegen echter snel om 
toen ik voor de eerste maal mijn workshopleidsters zag: de 
bevallige Esthi uit Bremen en Carina uit Trier. Dit kon niet 
misgaan!!

Er werd van bij het begin boeiend gediscussieerd over het 
ontwikkelingsbeleid van de EU en van de verschillende 
lidstaten. Ieder bracht kort enkele punten aan van het 
ontwikkelingsbeleid in zijn eigen thuisland. Zo vertelden 
Dragana uit Servië en Gabor uit Hongarije ons dat hun 
thuislanden tot voor kort enkel geld ontvingen, terwijl Boris 
uit Amsterdam en Sylvain uit Frankrijk ons niet zonder enige 
trots wisten ter vertellen dat hun landen 0,7 % van het BNP 
besteden aan ontwikkelingshulp.
We bezochten verder twee ngo’s in het idyllische Salzburg. 
Ecohimal houdt zich bezig met duurzame ontwikkeling 
in het steeds meer toeristische Nepal, terwijl Südwind 
sensibiliseringscampagnes organiseert voor lagere en 
middelbare scholen in heel Oostenrijk. Kortom, het werd een 
leerzame workshop. Esthi en Carina hebben dat goed gedaan!

Tine Bergmans: ”Maghreb, another world or the 
toe of Europe”

Het voornaamste doel van mijn workshop was zowel meer 
te weten te komen over de Maghreb zelf, als over wat de 
Maghreb met Europa bindt. Bij de eerste kennismaking 
kregen we van onze workshopleiders een presentatie over 
wat nu eigenlijk zowel de fysische als de staatsgrenzen zijn 
van dat deel van de Arabische wereld, en ze gaven ons een 
korte geschiedenis van de Maghreblanden (over kolonisatie, 
onafhankelijkheid, oorlogsperiode, wetgeving, e.a.). Tijdens de 
rest van het programma kwamen ook migratie, coöperatie 
tussen de EU en Algerije, Tunesië en Marokko, oriëntaalse 
zaken in Europa en de Islam ter sprake. De groep bestond 
uit mensen van verschillende nationaliteiten en je kreeg zo 
bijvoorbeeld te horen dat er nauwelijks immigratie geweest 
is vanuit Maghreblanden naar Kroatië en dat Frankrijk een 
heel ander verhaal is. Ook werd aan iedereen gevraagd of 
ze over de Maghreb in de actualiteit van hun land konden 
vertellen. Dat leidde op zijn beurt tot informatie over het 
migratiebeleid, toerisme en oriëntaalse winkels in de steden, 
alsook tot krantenknipsels over het hoofddoekendebat 
en moslimfundamentalisme. Verder hoorden we van de 
workshopleidsters ook een heleboel verhalen over hun 
ervaringen met de Maghreb. Myriam (München) vertelde 
over haar avonturen in Tunesië, waar ze vorig jaar voor 
haar thesis een tijdje tussen de bevolking was gaan wonen. 
Rose (Bretagne) had een master over geopolitiek afgerond 



Richting Datum Naam Titel proefschrift Promotor(en)

Natuurkunde 25 augustus 2006 Xin WANG Mass spectrometric studies of metal-doped group IV clusters. P. Lievens 
R. Silverans

Biochemie 18 september 2006 Kristof VAN HECKE Structural investigation of selective-targeting therpeutics for nucleic acids. A 
modified base and minor groove binder interactions.

L. Van Meervelt

Natuurkunde 21 september 2006 Tim JACOBS Time, heat and work: aspects of nonequilibrium statistical mechanics. C. Maes

Natuurkunde 25 september 2006 Jarno VAN DE WALLE Coulomb excitatie van Neutronrijke Zn isotopen. P. Van Duppen
M. Huyse

Scheikunde 26 september 2006 Els VAN BESIEN De invloed van complexvorming op het elektronische spectrum van uranyl: een 
computationele studie.

K. Pierloot

Natuurkunde 27 september 2006 Vasile GIURANIUC Deposition and network models in statistical and condensed matter physics with 
interdisciplinary applications.

J.O. Indekeu

Natuurkunde 27 september 2006 Doru Cristian TORUMBA Density functional theory studies in nuclear condensed matter physics: hyperfine 
interactions at lanthanide impurities in iron and the temperature dependence of 
electric-field gradients in metals.

S. Cottenier

Natuurkunde 29 september 2006 Tom AERNOUTS Organic bulk heterojunction solar cells: from single cell towards flexible 
photovoltaic module.

G. Adriaenssens
J. Poortmans

Natuurkunde 29 september 2006 Veerle VANHOOF Density functional theory studies for transition metals: small (Fe, Co)-clusters in 
fcc Ag, and the spin density wave in bcc Chromium.

S. Cottenier

Geografie 4 oktober 2006 Tom ROMMENS Holocene sediment in a small river catchment in central Belgium. G. Verstraeten
J. Poesen
G. Govers

Natuurkunde 5 oktober 2006 Geert SMET De Sitter space and supergravity in various dimensions. A. Van Proeyen
W. Troost

Scheikunde 5 oktober 2006 Chantal VAN 
OOSTERWIJCK

Synthese en karakterisering van hypervertakte polyaryleenoxindolen met een 
vertakkingsgraad van 100%.

W. Dehaen
M. Smet

Wiskunde 6 oktober 2006 Samuel MUSILI MWALILI Bayesian and frequentist approaches to correct for misclassification error with 
applications to caries research.

E. Lesaffre
J. Beirlant

Wiskunde 11 oktober 2006 Dragana PETROVIC Waves and instabilities in non-uniform Multi-component plasmas. S. Poedts
J. Vranjes

Scheikunde 13 oktober 2006 Koen ROBEYNS Structure determination of cyclohexene Nucleic Acid (CeNa) duplexes by x-ray 
diffraction.

L. Van Meervelt

-9-

en had ook al wat werk gedaan rond coöperatie met het 
Middellandse Zeegebied. Zij kon ook een beetje Arabisch, 
maar voor een inleiding in het Arabisch hadden we wat tijd 
tekort.

We trokken een dagje op workshopexcursie naar Salzburg.
Daar brachten we eerst een bezoek aan een centrum voor 
vrouwelijke immigranten in Salzburg, ‘Verein Viele’. Hun 
belangrijkste doel is hulp bieden aan deze vrouwen bij sociale, 
psychologische, officiële en medische zaken; een trefpunt 
creëren waar ze elkaar kunnen spreken, elkaar leren kennen 

en feesten (zonder mannen); en het aanbieden van cursussen 
Duits. In de namiddag werden we dan in de stad losgelaten 
met een fototoestel, om op zoek te gaan naar oriëntale 
dingen (tapijtenwinkel, kleding, opschriften in het Arabisch, 
... een waterpijp). We hebben ook wel een beetje de toerist 
uitgehangen in Mozart-city.

Als dagexcursie koos ik voor ‘Salt-The White Gold’, een 
onderzoek naar de betekenis van het zout voor de regio 
‘Salzkammergut’ tot de dag van vandaag. De trein bracht 
ons daarvoor naar Hallstatt, waar een bewoonster ons eerst 
een korte rondleiding gaf, met meer uitleg over de ‘Hallstatt 
period’ en het UNESCO werelderfgoed, waartoe Hallstatt 
behoort. Een lift bracht ons daarna hogerop in de bergen, 
waar we de oudste zoutmijn van de wereld indaalden. 
Tenslotte bracht de bus ons ook naar Saline Ebensee, de 
fabriek waar ze de verdere verwerking doen tot het zout klaar 
is om per trein te vertrekken. Daarbij komt nog een heleboel 
dat ik kan vertellen over lectures, country presentations, 
party, general board meeting, party, Austrian-Bavarian 
evening, the daily geographer... maar daarvoor moet je mee 
op AC!!!

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 augustus tot 31 oktober 2006



In beeld

Prof. Karel Heremans op emeritaat

s@l: Beste prof. Heremans, wat heb je gestudeerd en hoe 
ging het er toen aan toe?
Heremans: Ik heb de Grieks-Latijnse Humaniora gevolgd bij 
de Paters Jezuïeten van het St-Xaveriuscollege te Borgerhout. 
Zes jaar Latijn en vijf jaar Grieks: ik ben pas later gaan 
beseffen hoe sterk dat me heeft getekend. Hier werd immers 
de basis gelegd voor veel van mijn huidige interesses. Talen, 
muziek, geschiedenis, filosofie, religie en ga zo maar door. 
Toen we tijdens de retorica gedurende de bezinning aan onze 
medestudenten gingen vertellen wat onze plannen voor de 
toekomst waren, was het tot op het laatste ogenblik nog mijn 
bedoeling om Germaanse filologie te gaan studeren. Maar het 
was niemand minder dan mijn vader, die germanist was, die mij 
wees op de toekomstmogelijkheden van de chemie. Iedereen was 
verwonderd, maar voor mezelf was dit de meest gelukkige keuze 
van mijn leven. Ik heb het geluk gehad om te leven in twee 
boeiende culturen. 
Ik ben Chemie gaan studeren aan de faculteit Wetenschappen 
in Leuven. In juni hadden we drie weken blok, vijf examens op 
drie dagen en daarna was het afgelopen. Een groter contrast 
met vandaag is niet denkbaar. Vanaf het begin was ik al 

geïnteresseerd in de Biochemie, een richting die toen nog niet de 
connotatie Biotechnologie had. Ik heb de eerste ontrafeling van 
de structuur van eiwitten met X-stralen meegemaakt, en een 
doctoraat bij prof. Paul Putzeys heeft me geleerd om een eiwit 
te isoleren en te zuiveren, en er ook fysicochemische metingen 
op uit te voeren. Onnodig te zeggen dat het leeuwenaandeel van 
de tijd ging naar het isoleren en zuiveren. Maar wat toen een 
vervelend bijproduct was, namelijk de aggregaten van eiwitten, 
is vandaag één van de meest interessante topics van onderzoek! 
De onomkeerbare aggregatie van ontvouwen proteïnen blijkt 
immers een belangrijke bron te kunnen zijn van een aantal 
moleculaire ziektes zoals Alzheimer, Parkinson, enzomeer. Het 
kan verkeren...

s@l: En na je studies?
Heremans: Na mijn doctoraat heb ik mijn legerdienst vervuld 
als reserveofficier bij de Genie in Jambes bij Namen. Vervolgens 
kwam ik terecht in Tervuren bij de sectie Nucleaire, Biologische 
en Chemische wapens. Een boeiende tijd waar ik heel wat 
geleerd heb over onze samenleving. Ik zal bv. nooit het 
menselijke drama van een kamergenoot vergeten die, na een 

Prof. Karel Heremans heeft in zijn carrière steeds een grote betrokkenheid bij de faculteit getoond. Niet alleen 
had hij een belangrijke onderwijsfunctie, hij kreeg ook internationale waardering voor zijn onderzoek rond het 
gedrag van polymeren onder invloed van hoge druk. Bovendien speelde hij een bijzonder opbouwende rol in 
de moeilijke onderhandelingen rond de start van de overkoepelende alumnivereniging Science@Leuven. Naar 
aanleiding van zijn emeritaat wist science@leuven hem te strikken voor een interview.
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nachtelijke uitschuiver, een militaire degradatie moest incasseren 
en daardoor zijn reeds voorziene toekomst als ingenieur bij de 
overheid in rook zag opgaan.
Nadien had ik het geluk een postdoctoraal mandaat 
te kunnen opnemen in het laboratorium waar ik mijn 
doctoraat had gemaakt. Hier werd de basis gelegd voor 
mijn verdere onderzoeksinteresse, namelijk het gedrag van 
biomacromoleculen onder hoge druk. Ik kon die activiteiten 
verder zetten en uitbreiden in het door de professoren Leo De 
Maeyer en André Persoons nieuw opgerichte Laboratorium voor 
Chemische en Biologische Dynamica. Vanuit mijn jarenlange 
betrokkenheid bij de studie van biomacromoleculen onder 
extreme condities van druk en temperatuur geraakte ik zo 
betrokken bij de start van het eerste Europese congres voor 
“High Pressure Bioscience and Biotechnology” dat plaats vond 
in Montpellier in 1992. Contacten met toepassingen in de 
voedingswereld hebben geleid tot deelname aan twee Europese 
projecten. Daar is mijn interesse gegroeid voor de chemie, 
microbiologie, fysiologie en technologie van de menselijke 
voeding. Daarbij groeide ook de idee voor een internationale 
conferentie over hetzelfde onderwerp. Ik had het geluk te 
behoren tot de founding fathers. Het is dan ook niet zonder trots 
dat ik tijdens de recente bijeenkomst in Japan kon merken dat 
het werk verder gaat. Na de doorbraak van de toepassingen van 
hoge druk-technieken in  de voedingsindustrie in Japan treedt 
nu vooral de rol van Europese bedrijven op de voorgrond.

s@l: Je bent steeds erg begaan met het onderwijs. Wat is 
er veranderd in het onderwijs sinds je studententijd?
Heremans: Mijn eerste stappen in het onderwijs voor grote 
groepen van studenten heb ik gezet in het Parnas-instituut 
in Dilbeek. Ik gaf toen het vak Chemie in het eerste jaar en 
Biochemie in het tweede jaar. Gezien de relatief kleine groepen 
was een intense interactie met de studenten een evidentie. 
Nadien werd ik gevraagd om in de huidige Faculteit Bewegings- 
en Revalidatiewetenschappen het vak Chemie te geven aan het 
eerste jaar Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Ik heb dat 
met heel veel plezier gedaan. Aanvankelijk waren de examens 
mondeling en ondervroeg ik op de hoogtepunten tot een 500tal 
studenten in juni. Bij de invoering van het Bachelorregime werd 
dat om organisatorische redenen schriftelijk. Daarmee gaat 
uiteraard veel contact met en terugkoppeling van de studenten 

verloren. De laatste jaren had ik het geluk te kunnen participeren 
in een onderwijsproject over Peer Instruction. Tijdens de 
hoorcolleges wordt hierdoor wel meer contact met studenten 
mogelijk. Onvergetelijk zijn 
de momenten waarbij je 
een hele zaal de verkeerde 
antwoorden hoort 
formuleren en wel onder 
begeleiding van de prof! 
Maar ik heb altijd studenten 
aangezet om fouten te 
maken. Zo veel en zo snel 
mogelijk! Uiteraard ook met 
de boodschap dat je van 
fouten kan leren. 
Vanuit mijn betrokkenheid 
bij een aantal Europese 
onderzoeksprojecten groeide 
de idee om ook de studenten 
Chemie mee te laten 
proeven van het uitgebreide 
toepassingsgebied van de 
chemie. Ik heb de indruk dat de kennismaking met een aantal 
aspecten van de chemische industrie de studenten van de eerste 
bachelor Chemie wel aanspreekt.

s@l: Tijdens je carrière was je ook een tijdje 
departementsvoorzitter chemie...
Heremans: Gedurende lange jaren heb ik, gezien mijn 
betrokkenheid bij LOVAN en VAP, de universiteit van bovenuit 
bekeken. Ik was lange tijd vertegenwoordiger van het personeel 
op de Academische Raad tijdens het rectoraat van Piet De 
Somer en Roger Dillemans. Ik moet bekennen dat ik wel een 
beetje schrok toen ik hoorde dat men aan mij dacht om mijn 
goede vriend en collega Harry Reynaers op te volgen. Het was 
een boeiende tijd. Maar eens te meer had ik geluk omdat mijn 
voorganger het departement op een duidelijk spoor had gezet. 
En ik hoop, in alle bescheidenheid, dat ik mijn opvolger, collega 
Luc Van Meervelt, geen al te grote puinhoop heb nagelaten. 

s@l: Welke realisatie gaf je de meeste voldoening?
Heremans: Eerlijk gezegd heb ik over die vraag nooit nagedacht 
en ik heb er dus ook geen antwoord op. Ik zie het leven meer 
als een aaneenschakeling van gelukkige en ook ongelukkige 
gebeurtenissen. Maar de beste herinneringen heb ik altijd 
gehad aan de ontmoetingen met mensen. Op school, aan de 
universiteit, in Vlaanderen, in de wereld. Op dat gebied hebben 
we als onderzoekers wel een bevoorrechte positie. Het onderzoek 
brengt ons over de gehele wereld. En dat is misschien wel het 
belangrijkste. Je gaat de wereld en het lokale gebeuren vanuit 
een heel ander perspectief bekijken. Ik kan niet anders dan mijn 
dankbaarheid uitspreken voor al die mogelijkheden. Maar een 
realisatie van mezelf zie ik daar niet echt in. De voldoening was 
des te groter. 

“Ik zal nooit het  
menselijke drama van  

een kamergenoot  
vergeten die,  

na een nachtelijke 
uitschuiver, een  

militaire degradatie  
moest incasseren  
en daardoor zijn  
reeds voorziene  

toekomst als ingenieur  
bij de overheid  

in rook zag opgaan.”

Karel  
Heremans
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s@l: Hoe kijk je naar het emeritaat en wat zijn je 
toekomstplannen?
Heremans: Wat mij opvalt is de aandrang waarmee ik als 
“jonge” emeritus wordt aangezet om vooral te “genieten” 
van het emeritaat. Na al dat zware labeur past blijkbaar een 
welverdiende rust. Maar ik heb hier wel een probleem. Vroeger 
werd mij immers geleerd, tenminste op het college waar ik een 
mooie tijd heb meegemaakt, dat werken tot de zin en de essentie 
van het leven behoort. Jarenlang hebben we geleefd vanuit een 
moeilijk te omschrijven “onrust van onze ziel”. Maar die onrust 
was er wel! 
Dat heeft zich geuit in een gedrevenheid waarmee ik mijn 
echtgenote en kinderen moeilijke ogenblikken hebben bezorgd. 
Met vele anderen heb ik gewerkt aan “iets” waarvan ik 
overtuigd was dat het niet alleen voor mezelf en mijn familie 
goed zou zijn, maar ook voor de studenten, de collega’s, kortom 
voor de hele universitaire gemeenschap en misschien wel voor 
de hele mensheid....
Ik heb dan ook nog geen recept gevonden om die “onrust” op 
een of andere manier het zwijgen op te leggen. 
Uiteraard zal ik vooral een aantal mensen en riten missen. Hierbij 
denk ik op de eerste plaats aan de jaarlijkse toestroom van 
jonge mensen die met het gebruikelijke enthousiasme hun eigen 
wereld willen opbouwen. Ik denk ook aan de stress en vooral de 
deadlines die de jongste jaren het wetenschappelijk onderzoek 
zijn gaan kenmerken. Ik heb er dikwijls op gesakkerd, maar nu 
vraag ik mij af of ik het niet zal missen. “Vergaderen tot de dood 
er op volgt”, dat was de slogan die tijdens de jaren ‘68 overal te 
zien was in het Leuvense. Maar is vergaderen in essentie niet het 
ontmoeten van collega’s waar we anders geen tijd voor hebben? 
Ook de middagpauzes zal ik missen, middagpauzes waar we 
plannen gemaakt hebben om niet alleen de universiteit maar 
meteen de hele wereld te verbeteren!
Ik kijk de toekomst met optimisme tegemoet. De toekomst heeft 
immers, in tegenstelling tot het verleden, nog alle mogelijkheden 
in petto.

De faculteit Wetenschappen staat nu duidelijker op de 
universitaire kaart. We zijn er in geslaagd de Vlaamse executieve 
te overtuigen van een volwaardig Bachelor en Master 
programma. 

De overkoepelende alumnivereniging Science@Leuven werd dit 
jaar opgericht en, last but not least, de studentenaantallen zitten 
heel duidelijk in de lift. Wat mij daarbij opvalt, is het succes 
van de Chemie. Ik kan niet anders dan dit zien als het resultaat 
van de aanhoudende inspanningen die het departement (en in 
het bijzonder de huidige voorzitter Luc Van Meervelt) jarenlang 
heeft geleverd met “professor A. Toom” en de vele succesvolle 
bijdragen tot manifestaties die de Chemie onder de aandacht 
van jonge mensen brengt. 

Heb ik toekomstplannen? Uiteraard. Maar ik ga een beetje uit 
van het principe dat “Happiness is found along the road, not 
at the end!” Ik merk nu al een verschuiving in mijn interesses 
en bezigheden naar onderwerpen die ik gedurende jaren een 
beetje op de achtergrond heb moeten laten liggen. Boeken, 
muziek, tentoonstellingen, lange wandelingen en dergelijke meer. 
Maar vooral hoop ik meer tijd te kunnen doorbrengen bij mijn 
familie en onze kleinkinderen. Ik vind het ongemeen boeiend en 
verrijkend te zien hoe kinderen groeien in hun ontdekking van 
die wondere wereld waarin wij leven.

s@l: Heb je nog enkele anekdotes die je met ons wil delen 
als afsluiter?
Heremans: Een moeilijke vraag. Ik heb immers de indruk, om 
niet te zeggen de overtuiging, dat het leven een aaneenrijging 
is van anekdotes. Maar je beseft nooit goed of het wel de 
anekdotes zijn die je je nog herinnert die een rol spelen. Ik 
probeer toch maar.
Dan denk ik op de eerste plaats aan de lessen Natuurkunde in 
de eerste kandidatuur van wijlen professor Paul Mariëns. Voor 
Mariëns was het een nieuwe lesopdracht en er waren dus nog 
geen geschreven nota’s beschikbaar. Een hele uitdaging voor een 
eerstejaarsstudent. Wel begon de prof iedere les met de vraag 
of er vragen waren in verband met de vorige les. Een goede 
gewoonte die ik van hem heb overgenomen en zo lang mogelijk 
volgehouden. Maar zoals vandaag hadden studenten ook toen 
weinig tijd om hun leerstof bij te houden. Uitzondering waren 
een aantal kloosterzusters die wel vragen hadden. En de prof 
gaf gewillig en uitvoerig uitleg en wij luisterden vol aandacht. Ik 
ben er nog altijd van overtuigd dat we toen natuurkunde hebben 
geleerd. Formules werden aan het bord opgebouwd vanuit de 
elementaire fysische grootheden. Dimensieanalyse stond daarbij 
op de voorgrond.
Verder hadden we tijdens de tweede licentie uitgebreid 
practicum organische synthese. We volgden het samen met 
onze Franstalige collega’s, in alfabetische volgorde. Wij kwamen 
in contact met organische stoffen die nu op de zwarte lijst 
staan wegens hun gevaar voor de gezondheid. Ook hier kan 
het verkeren. Op een dag verscheen er plots een donkere wolk 
die het hele labo vulde. Waren een aantal studenten het lange 
wachten tijdens distillatie en kristallisatie moe? De naam van de 
stof die in de vlammen opging durf ik hier niet te vermelden. 
Vandaag zou men onmiddellijk alarmfase drie afkondigen...
Ik heb nog vele anekdotes in mijn hoofd, ik schat een zeventigtal. 
Maar de meeste komen geloofwaardiger over bij een goed glas 
rode wijn... Gezondheid!
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science@kortrijk

Vernieuwd programma Wetenschappen trekt aan!

Het vernieuwde aanbod is niet noodzakelijk een volledige kopie 
van het Leuvense programma. Toch stromen de Kortrijkse 
studenten nadien naadloos door in het studieprogramma van 
hun keuze. 

Het programma wordt gekenmerkt door onder meer een grotere 
gemeenschappelijke start van heel wat opleidingen: zo zien we 
duidelijk twee “clusters’’ die sterk gemeenschappelijk starten, 
namelijk de WINA-cluster en de BIOCHEM-cluster.  Verder is 
het opleidingsaanbod over de hele breedte (doorstroom naar 
Farmacie terzijde gelaten) tweejarig geworden. Het programma 
bevat een waaier aan doorstroomopties naar opleidingen 
aan de K.U.Leuven, zoals onder meer een doorstroomoptie 
Ingenieurswetenschappen en een doorstroomoptie Bio-
ingenieurswetenschappen. Deze gemeenschappelijke start laat 
aan veruit de meeste studenten toe hun studiekeuze nog bij 
te sturen na een eerste jaar studie-ervaring. Science@kortrijk 
is dus meteen een goede aanloop naar de opleidingen van de 
Groep Exacte Wetenschappen te Leuven. 

Tot slot patroneert de faculteit Wetenschappen te Kortrijk een 
bijzonder studiebegeleidingsproject, waarbij ervaren leerkrachten 
uit secundaire scholen een sleutelrol spelen. Zij zetten hun 
ervaring in om, als persoonlijke tutor van de studenten, mee met 
hen de brug te maken tussen leerstof en opgedane attitude in 
het secundair onderwijs enerzijds, en kennis en studiehouding 
aan de universiteit anderzijds. Campus Kortrijk, van oudsher 
gekend voor laagdrempelige studiebegeleiding, wil op die manier 
net een tikkeltje anders zijn, en mee de afstemming tussen 
secundair en hoger onderwijs waakzaam volgen.    

Met het academiejaar 2006-2007 startte aan Campus Kortrijk een vernieuwd en uitgebreid programma-aanbod 
Wetenschappen. Dit programma kon pas laat in het voorjaar van 2006 voorgesteld worden. Toch blijkt het al 
wat bekendheid te genieten, en de studentenaantallen zijn alvast flink gestegen tot 84 generatiestudenten 
(eerstejaars, onmiddellijk uit het secundair afkomstig).  
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Erfgoed 

100 JAAR PROFESSOR VAN HOOF

Het jaar 2006 is ook het jaar waarin het Instituut voor Sterren-
kunde – dat door Van Hoof als ‘Astronomisch Instituut’ opge-
richt werd – zijn intrek genomen heeft in het hoofdgebouw van 
het departement Natuurkunde en Sterrenkunde waartoe het nu 
behoort. Deze nieuwe bestemming noopt ons tot enige bezin-
ning over waar wij vandaan gekomen zijn.

Van opleiding was Armand Van Hoof mijningenieur, en het is 
eerder toevallig dat hij in de sterrenkunde is terechtgekomen. Dit 
toeval was het plotse overlijden van de toenmalige hoogleraar 
Topografie, die ook een college Sterrenkunde doceerde. De  
rector vertrouwde hem die opdracht toe, en Van Hoof werd 
naar Leiden gestuurd om ‘de Nederlandse terminologie te 
leren’ (sic). Hij leerde er echter vooral de sterrenkunde als 
onderzoeksdiscipline kennen en besloot daar verder zijn leven 
aan te wijden.

In de vooroorlogse periode was onderzoek doen aan de Leuvense 
faculteit Wetenschappen (die toen nog alle disciplines verenigde 
die momenteel binnen de Groep Exacte Wetenschappen opnieuw 
samengekomen zijn) allerminst een evidentie.  Het geld was er 
niet, en de opleiding moest vooral technici opleiden voor het 
zich ontplooiende Vlaanderen, alsook leerkrachten voor het 
katholieke onderwijs. De rol van professor Van Hoof, en van 
sommige anderen van zijn generatie, in het tot stand brengen 
van de onderzoekssfeer die vandaag aanwezig is, kan dan ook 
nauwelijks onderschat worden.

Wat is er concreet overgebleven van zijn werk? De vele 
waarnemingen die hij in Zuid-Afrika en later ook in Chili 
verrichte, hebben een blijvende betekenis, ook omdat zijn 
opvolgers ze konden gebruiken om het gedrag van sterren over 
lange periodes na te gaan. Zijn methode om de stralen van 
Cepheïden te bepalen, wordt vandaag in een gewijzigde vorm 
nog steeds gebruikt, en wordt tevens geconfronteerd met de 
rechtstreekse metingen die nu langs interferometrische weg 

mogelijk zijn. Die methode heeft hij ontwikkeld gedurende de 
oorlogsjaren. Mede als gevolg van de gebrekkige communicatie 
in die tijd is de erkenning ervan jammer genoeg naar anderen 
gegaan. Hoe dan ook, het is verfrissend vast te stellen dat 
intellectuele uitstraling op generaties studenten het uiteindelijk 
kan halen op erkenning binnen de eigen wetenschappelijke 
kring.

Erfgoed in de zin van ‘hardware’ heeft professor Van Hoof 
uiteindelijk weinig achtergelaten. Hij was er steeds om 
bekommerd om de ‘universiteit niet op kosten te jagen’. Met 
de ‘blinkmicroscoop’, die na de oorlog werd aangekocht 
met de herstellingsbetalingen van Duitsland, werden talrijke 
veranderlijke sterren ontdekt op fotografische platen. Gedurende 
een vorige verhuisoperatie werd de microscoop afgevoerd. De 
telescoop van het Leuvense stadspark, waarvan de hoofdspiegel 
een gift was uit het Marshallplan, is uiteindelijk nooit voor 
wetenschappelijke metingen gebruikt. Het Leuvense stadsbestuur 
heeft de belofte om de lichthinder in het centrum van de 
stad te beperken, niet echt kunnen waarmaken... De spiegel 
is inmiddels geschonken aan een amateurvereniging die een 
volkssterrenwacht wil bouwen in Zoutleeuw. De telescoop die 
Van Hoof bouwde om aan wetenschap te doen, is gelukkig 
vervangen door de Mercatortelescoop op het Canarische Eiland 
La Palma.

De erfenis die professor Van Hoof heeft nagelaten, bestaat 
uit meetgegevens, geschriften en boeken, maar is vooral van 
immateriële aard: als onderzoeksinstituut wil het huidige 
Instituut voor Sterrenkunde vandaag in zijn voetspoor blijven 
stappen. Ons eerbetoon is datgene dat we terugvonden op 
de gesigneerde titelbladzijde van zijn exemplaar van het boek 
‘L’hypothèse de l’atome primitif’ van zijn befaamde collega 
Georges Lemaître: ‘Aan professor A. Van Hoof: van harte onze 
hulde’.

In 2006 zou professor Armand Van Hoof honderd jaar geworden zijn. Het zijn dus enkel de enigszins ouderen 
onder de alumni die herinneringen aan hem overhouden.  Maar het is wel erg waarschijnlijk dat zij inderdaad 
levende herinneringen hebben aan een toch markante figuur uit de geschiedenis van onze faculteit.  



Kringnieuws

Science@Leuven organiseert 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.  

Science@Leuven 

‘Wetenschap in breedbeeld’ is niet zomaar een slogan. Het is de 
daadwerkelijke onderwijsfilosofie van onze faculteit waarbij we via 
een zo breed mogelijk aanbod onze studenten de optie geven om 
een persoonlijk onderwijstraject uit te stippelen met zicht op de 
beste toekomstperspectieven.  In dit kader willen we volgend jaar een 

promotiecampagne starten 
rond internationalisatie 
om de mogelijkheden en 
voordelen toe te lichten van 
uitwisselingsprogramma’s die 
toelaten dat onze studenten 
een gedeelte van hun 
opleiding volgen aan een 
buitenlandse universiteit of 

onderzoeksinstelling. Om deze campagne te ondersteunen willen we 
getuigenissen inzamelen van alumni die voor hun studie, doctoraat 
of een postdoc naar het buitenland zijn getrokken en die ons 
hun ervaringen en vooral de meerwaarde ervan op persoonlijk en 
professioneel vlak willen meedelen. Ook zoeken we getuigenissen vanuit 
de bedrijfswereld die het belang van buitenlandervaring verduidelijken 
wanneer keuzes gemaakt worden bij het invullen van bepaalde 
vacatures. 

Wil jij hieraan meewerken, stuur dan je getuigenis (met duidelijke 
vermelding van je coördinaten en liefst met een recente pasfoto) naar 
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be of naar Science@Leuven, Geel Huis, 
Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee).  Alvast onze dank.

Zaterdag 16 december 2006
Zoals we ook al in de vorige nieuwsbrief vermeldden, organiseert 
Science@Leuven ook dit jaar weer een Christmas Lecture. 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. Rowan 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 heel wat kunnen 
opsteken. Het blijft echter niet bij 
onderzoek alleen: Alan Rowan is 
ook creatief op zoek naar nieuwe 
toepassingen. Als kind speelde hij 
wellicht graag met mecano, want 
hij is erin geslaagd een aantal 
beloftevolle nanoreactoren te 
assembleren. Het interdisciplinaire karakter van zijn onderzoek verzekert 
dat er tijdens deze lezing voor elk wat wils te horen zal 
zijn. 

Het nieuwe Geo-Instituut op de campus van Heverlee was op 7 oktober 
jongstleden de verzamelplaats voor een kennismaking met de nieuwe 
professoren geografie. Zij stelden zichzelf en hun onderzoeksgebied 
voor. De talrijk opgekomen collega’s noopten ons daarvoor uit te wijken 
naar een nabijgelegen aula.

Daarna was er heel wat interesse voor een eerste bezoek aan de 
leslokalen, kantoren en laboratoria van het Instituut. De middag werd 
afgesloten met een fel gesmaakte receptie, waarna de die hards de 
avond afrondden met het traditionele gezellig etentje. Hoewel de 
verhuis nog niet volledig achter de rug is, was dit bezoek al bijzonder 
interessant. De officiële opening houden we te goed.

Dat de sfeer positief was, bewijst ook de uitbreiding van ons bestuur 
waartoe we die avond de nodige contacten legden. Meer nieuws volgt. 

‘Wetenschap in breedbeeld’ – Getuigenissen Internationalisatie 

Christmas Lecture

Het geografisch instituut anno 2006

Vlnr: het bestuur verwelkomt de sprekers, prof. Nicole 
Van Lipzig, prof. Anton Van Rompaey en prof. Gert 
Verstraeten.
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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). 
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PDL wil je beter informeren

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32 14 01 
e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van Leuvense Geografen
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 24 42 - e-mail: marc.declercq@khm.be
geo.kuleuven.be/geografie/alumni

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

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

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

Science@leuven verschijnt om de drie maanden: dit biedt u 
driemaandelijks de kans om te zorgen voor wat extra publiciteit 
voor het bedrijf waarin u werkt. 

Onze nieuwsbrief heeft geen commerciële doeleinden en wil 
zich louter als wetenschappelijk en informatief tijdschrift 
profileren. Om inhoudelijk en lay-outmatig topkwaliteit te 
kunnen leveren doen we via adverteerders een beroep op 
externe financiële middelen. In ruil daarvoor bieden wij u een 
uniek communicatiekanaal, waarin u kunt adverteren naar 
een specifieke en duidelijk omschreven doelgroep voor een 
interessante prijs. Naast het personeel en de aangesloten 
alumnileden van de faculteit Wetenschappen, bereikt deze 
nieuwsbrief immers ook directies van secundaire scholen, 
bibliotheken, wetenschapsleraars, de bedrijfswereld, de 
overheid en dergelijke meer.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, aarzel 
dan zeker niet om met ons contact op te nemen of 
om ons in contact te brengen met de juiste persoon 
binnen uw bedrijf. Wij horen graag van u via 
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be

Uw advertentie in science@leuven
Science@leuven verschijnt om de drie maanden: dit biedt u 
driemaandelijks de kans om te zorgen voor wat extra publiciteit 
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zich louter als wetenschappelijk en informatief tijdschrift 
profileren. Om inhoudelijk en lay-outmatig topkwaliteit te 
kunnen leveren doen we via adverteerders een beroep op 
externe financiële middelen. In ruil daarvoor bieden wij u een 
uniek communicatiekanaal, waarin u kunt adverteren naar 
een specifieke en duidelijk omschreven doelgroep voor een 
interessante prijs. Naast het personeel en de aangesloten 
alumnileden van de faculteit Wetenschappen, bereikt deze 
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Campuspraat

Op vijf oktober jongstleden vond de jaarlijkse feestelijke emeritaats-
viering plaats in de Faculty Club. Decaan Jan Beirlant bracht in zijn 
speech hulde aan de emeriti van 2006 en hun partners. In de aanwe-
zigheid van rector Vervenne en vice-rector Maex dankte hij hen om 
elk op hun eigen manier de faculteit te maken tot wat ze nu is, en 
dat is toch iets waar we trots op mogen zijn. Ook science@leuven 
wenst de gevierde emeriti een mooie toekomst toe:

DE LOOF Arnold – departement Biologie – afdeling Dierenfysiologie 
en neurobiologie
HEREMANS Karel – departement Chemie – afdeling Biochemie, mole-
culaire en structurele biologie
PEETERS Jozef – departement Chemie – afdeling Kwantumchemie en 
fysicochemie
ROTS Michel – departement Natuurkunde en sterrenkunde – afdeling 
Kern- en stralingsfysica
VAN DAEL Herman – Subfaculteit Wetenschappen Campus Kortrijk
VAN LAERE André (vervroegd) – departement Biologie – afdeling 
Moleculaire fysiologie van planten en micro-organismen 
VERBEKE Marc (vervroegd) – Subfaculteit Wetenschappen Campus 
Kortrijk
LAERMANS Christiane (vervroegd) – departement Natuurkunde en 
sterrenkunde – afdeling Halfgeleiderfysica
RUYMBEEK Gustaaf (vervroegd) – Monitoraat Wetenschappen

Nieuwe emeriti 2006

DEPARTEMENT WISKUNDE
LAPENTA Giovanni – wiskunde voor ruimteweer – afdeling Plasma-
astrofysica
JANSEN Maarten – statistiek en kansrekening – afdeling Statistiek
KRAUSSHAR Rolf – klassieke analyse – afdeling Analyse

DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE
VAN BAEL Margriet - experimenteel onderzoek van supergeleidende, 
magnetische en hybride nanostructuren - afdeling Vaste-stoffysica 
en magnetisme
LOCQUET Jean-Pierre - kwantumdesign van vaste stoffen - afdeling 
Vaste-stoffysica en magnetisme
TEMST Kristiaan - experimentele nucleaire vaste-stoffysica op nano-
meterschaal - afdeling Kern- en stralingsfysica
MERTENS Stephan - modellering en berekening van collectieve feno-
menen en complexe systemen - afdeling Theoretische fysica

DEPARTEMENT CHEMIE
SMET Mario - organische synthese - afdeling Moleculair design en 
synthese
CARL Shaun - chemie van het atmosferisch milieu - afdeling 
Kwantumchemie en fysicochemie

DEPARTEMENT BIOLOGIE
STOKS Robby - evolutionaire ecologie - afdeling Ecologie en syste-
matiek der dieren

CAMPUS KORTRIJK
DE GERSEM Herbert - Fysica Campus Kortrijk
MUYLAERT Koenraad - Biologie Campus Kortrijk

Nieuwe benoemingen profielvacatures

De tijd dat Chemika zich kon veroorloven een huis te huren in de 
Schapenstraat is reeds lang vervlogen... Om hen toch enige ruimte te 
geven, onder andere voor de eigen cursusdienst, kan Chemika sinds 
jaren een piepklein lokaal gebruiken op de eerste verdieping van 
het departement chemie in de Celestijnenlaan. Tijdens springuren 
en voor de talrijke vergaderingen was het lokaal echter geregeld te 
klein, maar door de verhuis van de elektronische werkplaats kwam 
er een mooi lokaal voor hen ter beschikking op het gelijkvloers! De 
studentenkring was direct gemotiveerd voor deze verhuis en maakte 
plannen voor een flinke schilderkarwei tijdens de grote vakantie. Een 
reuzegroot Chemikaschild werd deskundig op de muur geschilderd, 
de zaal werd omgetoverd tot een polyvalent geheel met vergader-
mogelijkheden, een aparte hoek voor de cursusdienst en de nodige 
opslagruimte. Na de onbetaalde vakantiejob van een ploeg enthou-
siaste Chemikaleden werd het nieuwe studentenlokaal op maandag 
2 oktober jongstleden plechtig ingehuldigd. We wensen de studen-
ten chemie en biochemie-biotechnologie alle succes toe met hun 
nieuw lokaal!

Nieuw Chemikalokaal in het departement Chemie
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“Toevals-treffen”: de eerste editie van het Science Café in Leuven

Wat is de rol van toeval in wetenschap? Dat was het thema 
waarmee het Science Café op 27 november voor de eerste keer in 
onze universiteitsstad haar deuren opende voor het grote publiek. 
Onderzoekers belichtten “toeval” vanuit verschillende disciplines zoals 
biologie, fysica, geologie, chemie en wiskunde, en brachten zo een 
discussie over dit boeiende thema op gang. 

Een Science Café is een debatvorm waarbij wetenschappers en 
publiek in een informeel kader, zoals bijvoorbeeld op café of in een 
theater, samen nadenken over de interactie tussen wetenschap en 
samenleving. Het concept sluit aan bij een nieuwe stroom binnen 
wetenschapscommunicatie: een wetenschapper is binnen het Science 
Café niet langer een expert die het publiek moet overtuigen van zijn 
kennis en die spreekt voor dat publiek waarna de toehoorders vragen 
kunnen stellen. Dit nieuwe forum zorgt er immers voor dat ook de 
expert op een minder bekend terrein komt door een bij voorkeur 
multidisciplinair thema aan bod te laten komen. Op die manier wordt 
het klassieke debat tussen experts vervangen door een discussie 
waarbij wetenschappers en publiek op een gelijkwaardige manier 
met elkaar spreken. Het Science Café is met andere woorden een 
ontmoetingsplaats voor wetenschappers en voor geïnteresseerden in de 
wetenschappen. 

Dat het om een succesvol concept gaat bleek eerder al in Nederland. 
Daar kwam het Science Café er op initiatief van drie medewerkers 
van Philips Semiconductors Nijmegen en twee medewerkers van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Intussen organiseert de Stichting 
Science Café Nijmegen op ongeveer maandelijkse basis een avond 
over een thema met sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke instanties. Bij ons is het Science Café een 
gezamenlijk initiatief van de faculteit Wetenschappen, het postgraduaat 
Wetenschapsonderwijs en –communicatie van de K.U.Leuven en 

het STUK-café. De kerngroep van het Science Café Leuven bestaat 
uit Paul Janssen (professor fysica aan de K.U.Leuven, departement 
Natuurkunde en Sterrenkunde), Peter Roels (monitor wetenschappen 
aan de K.U.Leuven), Pieter Caris (facultair onderwijsondersteuner) 
en Roby Roels (lector wiskunde en statistiek aan de KHLeuven, 
departement Rega, en student postgraduaat Wetenschapsonderwijs en 
-communicatie).. 

Geïnteresseerd? Hou dan zeker de website www.sciencecafe.be in de 
gaten om op de hoogte te blijven van nieuwe edities van het Science 
Café in het STUK-café.

STEL JE IN REGEL MET DE
AANKOOPPROCEDURE !

Bestel als medewerker van 
de Groep Exacte Wetenschappen 

je scheikundige producten 
bij de Centrale Aankoop 

voor Scheikundige Producten 
(C.A.S.P.)

Celestijnenlaan 200F
3001 Leuven (Heverlee)

tel. 016 32 74 84 - 016 32 74 88
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Op woensdagavond 28 februari 2007 organiseert Wetenschappen 
– Campus Kortrijk vanaf 18.00u haar derde avond gericht op het 
grote publiek. Nadat we in de vorige edities ons licht wierpen op 
een onderwerp uit de fysica en informatica, gaat onze aandacht dit 
jaar naar de richting biochemie & biotechnologie. Tijdens de vorige 
edities mochten we Joseph Indekeu en Vincent Rijmen verwelkomen. 

Deze keer laten we het woord aan Désiré Collen, die het zal hebben 
over “Medische biotechnologie tussen academie en industrie”.

Aansluitend vieren we collega Herman Van Dael die op 1 oktober 
2006 emeritus werd. 
Meer praktische informatie volgt.

Wetenschapsinitiatief en emeritaatsviering Campus Kortrijk

Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden 
dat de knallende chemieshow van prof. A. Toom in 
première ging tijdens de Kinderuniversiteit, waar kin-
deren kunnen proeven van hoe het er aan de échte 
universiteit aan toe gaat. Ook tijdens de editie van dit 
jaar zorgde prof. Luc van Meervelt, alias prof. A. Toom, 
ervoor dat een 500-tal kinderen uit het zesde leerjaar 
spannende momenten beleefden. Tijdens een show die 
ontwikkeld werd voor 10 tot 14-jarigen doet hij een 
aantal spectaculaire experimenten, die hij achteraf 
verklaart aan de hand van enkele basisbegrippen. 
Het project wordt ondersteund door het actieplan 
Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse 
Regering.

Professor A. Toom bezoekt kinderuniversiteit

Meer dan 31.000 bezoekers hebben in het laatste 
weekend van oktober op het Wetenschapsfeest 
in Flanders Expo te Gent kunnen proeven van de 
wetenschappen. De faculteit was weerom goed 
vertegenwoordigd. De wiskunde achter zeepbellen 
en zeepvliezen, de werking van het oog, je portret 
in infrarood, aardappelbatterijen, lasers, koken met 
DNA, het maken van blubber, het puzzelen van 
bewegende continenten, ... : het kwam allemaal aan 
bod onder het moto ‘science4fun’! Een uitgebreide 
fotoreportage kan je verwachten in de volgende editie 
van science@leuven.

Wetenschapsfeest groot succes
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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


