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Wetenschap in breedbeeld



Voorwoord
Beste alumni,

De implementatie van de Bologna-richtlijn bracht heel wat veranderingen teweeg in het hoger onderwijs 
in Vlaanderen. De verantwoordelijken van universiteiten en hogescholen hebben de uitdaging aanvaard 
om gebruik te maken van de invoering van het BaMa-systeem om de opleidingen ook inhoudelijk te 
moderniseren en te heroriënteren. 

Zo ook de Faculteit Wetenschappen. Met de oprichting van de bachelor biochemie & biotechnologie  
werd bv. de groeiende aandacht van de maatschappij voor de life sciences omgezet in een opleiding 
die jonge mensen die geboeid zijn door de chemie van de levende materie, een gedegen, goed 
uitgebalanceerde opleiding biedt waarbij ze toch voldoende ruimte krijgen om dieper in te gaan op een 
brede waaier van onderwerpen.

Doorheen dit hele proces van opstellen, bijschaven en bijsturen van de programma’s heeft de faculteit een andere bijzondere stap 
gezet die ook door de Bologna-richtlijn wordt voorzien: het toetsen van de inzichten van de academische wereld aan het leven 
buiten de universiteit. Recentelijk startte de Faculteit Wetenschappen hiervoor enkele initiatieven op.

Vooreerst worden alumni die werkzaam zijn buiten de universiteit aangezocht om deel te nemen aan de vergaderingen van de 
Permanente Onderwijscommissie. Zij vormen een belangrijke schakel in dit orgaan dat voor elk departement opvolging en bijsturing 
geeft aan het lessenpakket. 

Het tweede initiatief is het samenbrengen van ‘Fellows van de Faculteit Wetenschappen’. Elk departement selecteerde enige tijd 
terug een aantal oud-studenten uit de meest verscheiden werkmiddens. Op een informele bijeenkomst – die door alle deelnemers 
ten zeerste werd gesmaakt - werden bachelor- en mastercurriculi voorgesteld en besproken met docenten en hoogleraren, weerom 
met de bedoeling waardevolle opmerkingen te vertalen in het lessenpakket. 

Ik wil er voor pleiten om nog een derde weg te bewandelen om de contacten tussen maatschappij en onderwijswereld te 
intensifiëren: de wetenschappelijke en/of beroepsverenigingen. Naast de alumnivereniging zijn er nog tal van vzw’s actief 
die, bovenop hun wetenschappelijke activiteiten (zoals het organiseren van congressen en symposia), en over de grenzen van 

onderwijsinstellingen heen, willen meewerken aan de popularisering van wetenschap 
en techniek, om zo de negatieve connotatie die de media al te dikwijls ophangt over 
wetenschap te helpen bijstellen. Engagement van academici ten opzichte van dergelijke 
initiatieven zal daarenboven studenten stimuleren om ook actief deel te nemen, om 
op die manier de kloof tussen maatschappij en wetenschappers te helpen dichten. Ik 
begreep dat een eerste stap werd gezet: onze leden zullen van een gereduceerd tarief 
kunnen gebruik maken om deel te nemen aan de volgende editie van de tweejaarlijkse 
Kekulé-cyclus die in het najaar in Antwerpen start, en die dé samenkomst is van 
wetenschappers uit alle lagen van de Vlaamse maatschappij.

Jos De Sadeleer 
Algemeen voorzitter  
Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging
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Actueel

“Planeet Aarde in onze handen”
- lezingenreeks naar aanleiding van het International Year of Planet Earth -

Met dit initiatief beoogt de Internationale Unie van 
Aardwetenschappen (IUGS) echter ook aan te tonen dat 
aardwetenschappers een sleutelrol spelen in de uitdagingen 
van de toekomst waarbij een evenwicht nagestreefd wordt 
tussen een doordacht, zuinig en duurzaam gebruik van alle 
natuurlijke rijkdommen die de Aarde te bieden heeft, en het 
vermijden van het verstoren van het dynamische evenwicht, 
eigen aan het Systeem Aarde.

Met de organisatie van de lezingenreeks “Planeet Aarde in 
onze handen” wensen we ook vanuit de aardwetenschappen 
aan de K.U.Leuven deze objectieven te onderschrijven. We 
willen alle belangstellenden de gelegenheid bieden om rond 
een aantal actuele thema’s, zoals klimaat, milieu, biodiversi-
teit, exploitatie van natuurlijke rijkdommen en bevolkings-
groei, in dialoog te treden met wetenschappers uit diverse 
disciplines. Vanuit de expertise, aanwezig aan de K.U.Leuven, 
zal in 10 lezingen niet alleen de huidige stand van zaken 
geschetst worden, maar ook de uitdagingen die toekomstige 
generaties een veilige en duurzame leefwereld moeten ver-
zekeren. We sluiten de lezingenreeks af met een buitenlandse 
gastspreker, een geoloog die recent heel wat ervaring heeft 
opgebouwd met betrekking tot het populariseren van de 
aardwetenschappen.

Deze lezingenreeks richt zich tot alle belangstellenden die 
meer wensen te weten over hoe onze planeet functioneert, 
en over hoe de mens met zijn natuurlijke omgeving omgaat. 
In het bijzonder richten we ons tot de leraars wetenschappen, 
studenten, alumni, …

De lezingenreeks vindt plaats van december 2007 tot decem-
ber 2008, telkens op een dinsdagavond. Elke lezing vangt 
aan om 20.00u en eindigt rond 22.00u (inclusief vragenses-
sie). De lezingen vinden plaats in het Auditorium Zeger Van 
Hee, College De Valk, Tiensestraat 41 te Leuven. De toegang 
tot de lezingenreeks is gratis, maar toch vragen wij om in te 
schrijven. Meer informatie, waaronder een korte inhoud van 
de verschillende lezingen, alsook de contactgegevens en het 
te downloaden inschrijvingsformulier vindt u op de webstek 
www.kuleuven.be/planeetaarde2008/. Voor meer inlichtingen 
kunt u ook steeds terecht op planeetaarde2008@kuleuven.be 
of bij prof. Manuel Sintubin (tel. 016 32 64 47).

2008 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het International Year of Planet Earth, met als thema Earth 
Sciences for Society (zie www.esfs.org). Een jaar lang wordt onze planeet, uniek in ons zonnestelsel, maar tot 
op heden ook uniek in het universum, in de schijnwerper geplaatst. Planeet Aarde is onze enige thuis. Onze 
toekomst is dan ook onlosmakelijk verbonden met de toekomst van onze planeet.

Programma
Academiejaar 2007-2008 Afdeling
18.12.2007 Manuel Sintubin Geologie

4,5 miljard jaar “global change”
22.01.2008 Okke Batelaan Geologie

Grondwater, een reservoir voor een dorstige planeet?
19.02.2008 Noël Vandenberghe Geologie

Leven op Aarde, een risicovolle onderneming?
18.03.2008 Rudy Swennen Geologie

Geologie en gezondheid, natuurlijke en antropogene invloeden 
op de mens

22.04.2008 Robert Speijer Geologie
De Aarde, een geschiedenisboek van klimaatsveranderingen

20.05.2008 Chris Kesteloot Geografie
Veranderingen in de menselijke omgeving: urbanisatie en steden

17.06.2008 Philippe Muchez Geologie
Geologie en duurzame ontwikkeling: mijnbouw in Centraal-Afrika

Academiejaar 2008-2009
30.09.2008 Jan Hertogen Geologie

De trage magmamolen van de diepe Aarde
21.10.2008 Roel Merckx Bodem- & 

Waterbeheer
Leven van het land in Afrika: mythe en realiteit

18.11.2008 Filip Volckaert Dierenecologie 
& -systematiek

Aarde en leven, bron van diversiteit
09.12.2008 Iain Stewart University of 

Plymouth
Outreach, bringing earth sciences to everyone
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Verslag

Alumniforum 2007: de opinie van enkele fellows

Roger Haest (geografie)

Ik was aangenaam verrast met de uit-
nodiging om Fellow van de Faculteit 
Wetenschappen te worden. Het alum-
niforum was een blij weerzien met 
de faculteit en met het Departement 
Geografie - Geologie. Bij mij leefde 
de vraag naar mijn “verdienste” om 
deze titel te mogen dragen, naar de andere fellows en naar 
de structuur van de faculteit na de invoering van het BAMA-
systeem. Ter voorbereiding kregen we de studiegids voor het 
academiejaar 2007-2008 en het vriendelijke verzoek om te 
reflecteren over de bachelor- en masterprogramma’s. 

De Faculteit Wetenschappen heeft de BAMA-hervorming 
aangegrepen om alle opleidingen grondig te herwerken. Dat 
blijkt uit de lijvige studiegids en werd ook bevestigd tijdens 
de workshop.

In zoverre ik de studieprogramma’s kan beoordelen, heb ik de 
indruk dat alle opleidingen streven naar een optimaal even-
wicht tussen verbreding en verdieping. Het is een goede zaak 
dat startende studenten kennis maken met het brede veld 
van wetenschappelijke opleidingen, van wiskunde tot geo-
grafie. Studenten kunnen op deze wijze tijdens hun opleiding 
aan de K.U.Leuven veel gerichter ontdekken welke weten-
schappelijke opleiding het best bij hen past en waar nodig 
hun keuze bijsturen.

Een troef is ook de verdieping in specifieke vakdomeinen tij-
dens de masteropleiding. In het licht van een loopbaan in het 
wetenschappelijk onderzoek of de bedrijfswereld is een goede 
technisch/inhoudelijke vorming een must. Bedrijfsstages 
zoals in de finaliteit toegepaste geologie zullen dit zeker ver-
rijken.

Traditioneel gezien is het onderwijs een belangrijke werk–
gever. Het secundair onderwijs is vragende partij voor goede 
leerkrachten wetenschappen. Ik denk daarbij aan de vakken 
wiskunde, fysica, chemie, biologie, geografie, maar ook steeds 

meer aan projecten wetenschappen, waarbij een integrale 
wetenschappelijke benadering belangrijker is dan een speci-
fieke vakdeskundigheid. De minorkeuzes in de bachelorop-
leiding bieden m.i. kansen om de wetenschappelijke basis te 
verbreden van studenten die bewust kiezen voor een loop-
baan in het onderwijs. Wellicht kan de faculteit vanuit dit 
perspectief ideale keuzetrajecten voorstellen aan studenten. 
Het lijkt me dan een opdracht voor de finaliteit onderwijs 
in de masteropleiding om de studenten, naast de algemene 
pedagogische inzichten die elke leerkracht moet bezitten 
om te kunnen functioneren met de leeftijdsgroepen van het 
secundair onderwijs, een gedegen vorming te bieden in de 
pedagogisch-didactische principes voor het onderwijzen van 
de eigen masteropleiding (geografie, wiskunde, chemie, biolo-
gie…), waarbij ook aandacht geschonken kan worden aan de 
specifieke benadering van elke leerkracht wetenschappen.

Ik vond het alumniforum met de workshop, de voorstelling 
van de fellows en het walking dinner alvast een erg geslaagd 
initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

Op 8 juni jongstleden was de Campusbibliotheek Arenberg het decor voor het allereerste alumniforum van de Faculteit 
Wetenschappen. Na het onthaal werden de nieuwe bachelor- en masterprogramma´s van de faculteit per studierichting aan 
de kersverse Fellows van de Faculteit Wetenschappen voorgesteld tijdens een workshop. Het feit dat deze fellows zowel in 
de onderwijs- als in de bedrijfswereld werken stond garant voor een interessante discussie waarin de opleidingen vanuit 
zeer verschillende hoeken bekeken werden. Na de workshops was er een conviviale bijeenkomst waarin de fellows van de 
verschillende departementen voorgesteld werden. Het aansluitende walking dinner was een uitstekende gelegenheid om, bij een 
goed glas en een smakelijk hap, oude bekenden terug te zien en nieuwe contacten te leggen. Niet alleen de medewerkers van de 
faculteit waren tevreden over het eindresultaat, maar ook door de fellows zelf werd het initiatief goed gesmaakt, zo blijkt uit de 
reacties die ons achteraf werden toegezonden. We laten enkele fellows iets uitgebreider aan het woord.

De workshop fysica vond plaats op het binnenplein van 
de Campusbibliotheek Arenberg.
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Bern Martens (informatica)

Het idee om fellows van de faculteit 
aan te stellen, vind ik goed. Ik vond 
het fijn zelf voorgedragen te worden 
en heb de voordracht met veel plezier 
aanvaard, waarvoor dank. In het bij-
zonder vind ik het zeer goed dat veel 
fellows in het onderwijs actief zijn. 
Ik interpreteer dit als een gepaste blijk van de volgehouden 
aandacht van de faculteit voor het onderwijs en als een wel-
kome vorm van erkenning voor verdienstelijke collega´s voor 
wie ons secundair onderwijs al te vaak een al te grote portie 
frustratie in petto blijkt te hebben. Van de 5 fellows infor-
matica bleken er zelfs 4 in het onderwijs te werken, en dan 
nog wel netjes gespreid over 4 verschillende contexten. Maar 
met slechts 1 fellow uit het bedrijfsleven is het gezelschap, 
voor een richting als informatica, met toch een belangrijke 
finaliteit buiten het onderwijs, toch iets te onevenwichtig 
samengesteld. Het verdient zeker aanbeveling om het groepje 
verder uit te breiden met enkele bijkomende fellows uit con-
texten waar niet onderwijs in, maar wel productie, beheer 
en/of management van informatica en informatiesystemen 
centraal staan. Na de formele sessie was er gelegenheid tot 
informele contacten, die alvast door mij goed gesmaakt wer-
den, net zoals het walking dinner trouwens, dat dan wel een 
tijdje op zich liet wachten, maar het wachten waard bleek!

Catherine De Meirsman  
(biochemie & biotechnologie)

Op 8 juni was ik aanwezig bij de voor-
stelling van de opleiding biochemie en 
biotechnologie. De alumnileden wer-
den gekozen uit verschillende takken 
van de bedrijfswereld (Innogenetics, 
Tibotec, Cargill, …) en academische 
wereld (K.U.Leuven, Groep T en 
KHLeuven Dep. gezondheidszorg en technologie). De bio-
logische wetenschappen en biotechnologie kennen immers 
een snelle evolutie en vooral de technieken uit de verschil-
lende disciplines zitten in een stroomversnelling. Belangrijk 
aspect van dergelijke interacties tussen werkveld en onder-
wijs is enerzijds dat het onderwijssysteem veel sneller het 
curriculum kan aanpassen in functie van veranderingen in 
het werkveld. Anderzijds kan het werkveld op deze manier 
op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen in het 
onderwijs zoals veranderingen in competenties die door de 
verschillende vakgroepen beoogd worden bij de nieuwe gene-
ratie studenten. Aangezien ik betrokken ben als lector van de 
professionele bacheloropleidingen farmaceutische en biolo-
gische technologie, chemie en medische laboratoriumtech-
nologie ging mijn interesse dan ook voornamelijk uit naar 
de academische bacheloropleidingen biologie, en biochemie 
& biotechnologie. Meer en meer ervaren wij dat - weliswaar 
een beperkt aantal - hogeschoolstudenten na hun driejarige 
opleiding zich nog niet rijp voelen om hun werkcarrière als 
technoloog laborant aan te vangen. Er is m.a.w. zeker vraag 

naar “wat nu” en “verder studeren”. De voor de hand liggende 
mogelijke aansluitingen zijn de academische bachelorop-
leidingen van de Faculteit Wetenschappen, Farmaceutische 
Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen. Zo is een 
gepast en klaargestoomd schakelprogramma voor biochemie 
& biotechnologie nog niet voor alle professionele bachelors 
voorhanden. Het opstellen van een dergelijk schakelpro-
gramma kan maar wanneer alle partijen de inhouden van de 
verschillende disciplines naast elkaar leggen, mogelijke vrij-
stellingen aangeven en de tekorten in een schakelprogramma 
weergeven. Overleg is dus zeker nodig en zelf wil ik daartoe 
mijn steentje bijdragen. Uiteraard was de tijd om dit allemaal 
in een eerste verkennende vergadering te bespreken te kort 
en ik hoop dus dat er weldra verder over dit item gepraat kan 
worden. 

Na de workshops werd aan een aantal van de alumni– 
leden de titel van “Fellow van de Faculteit Wetenschappen” 
toegekend. De benoeming gebeurde op voordracht van de 
Faculteit Wetenschappen en in samenspraak met het Bestuur 
van Science@Leuven. Ook ik kreeg deze titel toebedeeld wat 
dus concreet betekent dat ik ambassadeur van de Faculteit 
Wetenschappen ben, voor mij een hele eer. In de daaropvol-
gende receptie stelden de leden zich verder aan elkaar voor 
en mogelijke samenwerkingen kwamen aan bod, zoals bij-
voorbeeld de mogelijkheid om eventueel onze professionele 
bachelorstudenten naar interessante industriële stageplaat-
sen te kunnen sturen. Ik ben er van overtuigd dat deze opzet 
zeker zijn vruchten zal afwerpen en dat verdere uitwisselin-
gen zoals bijvoorbeeld het geven van een les door de ‘gespe-
cialiseerde’ gastdocent de opleidingen alleen maar ten goede 
kan komen. Het was een aangename namiddag! 

Met dank aan alle fellows die ons een reactie toezonden, 
voor hun medewerking aan dit artikel.

De decaan kent de titel van Fellow van de Faculteit 
Wetenschappen toe.
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Onder het alom bekende motto ‘ontdek jezelf - begin bij 
de wereld’, trok ik eind 2004 mijn stoute schoenen aan en 
vroeg mijn toekomstige promotor – wijlen prof. Henk Meert  
- hoe het zat met ‘dat project in Zuid-Afrika’ waaraan hij 
meewerkte, en of er geen kans was dat ik in dat kader mijn 

thesis zou kunnen maken. Enthousiast als altijd moedigde 
hij me aan: we bespraken waaraan ik zou kunnen werken, 
ik vroeg bij de VLIR een reisbeurs aan, kreeg die en vertrok 
begin juli 2005 samen met een jaargenoot voor drie 
maanden naar Kaapstad om het alledaagse leven in Wesbank 
onder de loep te nemen. 

Wesbank is een huisvestingsproject van de vroege post-
apartheidsperiode, passend in het Reconstruction and 
Development Programme van Nelson Mandela en bedoeld 
om de laagste sociale klassen – ongeacht huidskleur, afkomst 
of cultuur - van degelijke huisvesting te voorzien en hen 
een nieuwe start te geven. Maar bij de bouw van de wijk zijn 
amper ontmoetingsplaatsen en faciliteiten voor recreatie 
voorzien, ondanks het belang ervan in het bevorderen van 
de verstandhouding tussen de verschillende groepen mensen 
die er wonen, na een periode waarin deze nauwelijks contact 
hadden. De weinige ontmoetingsplaatsen die er zijn, zoals 
de roestige speeltuintjes of het ‘voetbalveld’, zijn vaak 
onbruikbaar wegens te gevaarlijk.

In beeld

Een thesis zoals het is … in een Zuid-Afrikaanse township

December vorig jaar kreeg ik voor mijn thesis de Prijs van de Leuvense Geografen voor de beste eindverhandeling 
in de geografie. De titel: ‘People-place relationships at the neighbourhood level – case study in a South African 
post-apartheid township’, een hele mondvol. 
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Twee gangsterbendes, de 26’s en de 28’s, voeren in Wesbank 
een constante strijd om hun territorium. Ze opereren 
vanuit shebeens, illegale bars waar vaak drugs verhandeld 
worden. Bijna iedereen die we interviewden was wel eens in 
aanraking gekomen met één van de gangs: zelf overvallen, 
een familielid vermoord... De plaatselijke tabloid, Die Son, 
stond vol verhalen over criminaliteit. Hoewel ook wel eens 
overroepen, is het een bestaand probleem, dat met velerlei 
zaken is verweven. Het zal dus niet verbazen dat onveiligheid 
ook in mijn onderzoek een centrale plaats innam. Het 
legt immers een enorme beperking op de dagelijkse 
verplaatsingen en manier van leven van de bewoners.

Het onveiligheidsprobleem maakte ook de uitvoering van 
het empirische onderzoek niet zo vanzelfsprekend. Je hebt 
bijvoorbeeld nood aan betrouwbare sleutelpersonen, onder 
andere om mee te gaan op interview, eventueel te vertalen 
en groepsgesprekken te helpen organiseren, en dat vraagt 
allemaal zijn tijd. Beetje bij beetje viel het veldwerk in zijn 
plooi. Wetende wat wel en niet te ondernemen, waar en 
wanneer ergens wel en niet te komen, is de kans relatief klein 
dat er je iets ergs overkomt. Toen wij er verbleven, was het 
gelukkig nog relatief rustig, omdat er net een belangrijkere 
bendeleider was opgepakt. Maar laat het duidelijk zijn: de 
avonturier uithangen in de outskirts van de Zuid-Afrikaanse 
steden is geen goed idee. 

Ondertussen is de thesis er, het onderzoek is gebeurd. 
Bovenal is onderzoek doen in ‘het Zuiden’ een interessante 
ervaring. In zo’n situatie krijgt de geografische pap die je 
tijdens je studie hebt ingelepeld wel snel een gezicht. Hoe 
kan de maatschappelijke situatie van een groep sociaal en 
economisch achtergestelde mensen immers verbeteren als 
tewerkstellingscentra ver weg en moeilijk bereikbaar zijn, 
als kinderen geen plaats hebben om te spelen, hun ouders 
geen mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoeten en 
jongeren uit verveling en pure uitzichtloosheid aan de drugs 

geraken en voorbeeld nemen aan ‘coole’ gangsters die met 
gouden juwelen en merkkledij pronken? Het resultaat is dat 
criminaliteit verder wordt aangewakkerd en kansen voor de 
Wesbankers om sociale netwerken uit te bouwen en hoger de 
sociale ladder op te klimmen in de kiem worden gesmoord.

Maar wat dan daarna? Voor mij zou het werk pas voltooid 
zijn als het ook de nodige aandacht kreeg. Naast die mooie 
prijs van de Leuvense Geografen, sleepte ik onlangs ook 
de prijs voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische 
overheid in de wacht. Hopelijk brengt die aandacht ook iets 
op. Er kunnen immers belangrijke lessen worden getrokken 
voor grootschalige huisvestingsprojecten in het Zuiden. 
Wesbank is het typevoorbeeld van een goed bedoeld project 
dat door ondoordachte ruimtelijke planning onverwachte 
gevolgen heeft gekregen. Sociale, economische en ruimtelijke 
context mogen in zulke plannen niet over het hoofd worden 
gezien, en zouden er eigenlijk de basis van moeten vormen. 
Een nieuwe thuis moet kansen bieden en in ieder geval meer 
zijn dan alleen een dak boven het hoofd.

Sarah Meys
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passing ontwikkeld door Patrick Degryse en zijn team is het 
gebruik van radiogene isotopen (in het bijzonder strontium 
en neodymium) in de reconstructie van de Hellenistisch-
Romeinse glastechnologie en productieorganisatie. 
Informatie over de primaire oorsprong van grondstoffen 
is immers essentieel voor het reconstrueren van antieke 
economieën. De vraagstelling in dit onderzoek gaat uit naar 
de regio van oorsprong van de grondstoffen van primair 
“ruw” glas, dat verhandeld werd over de gekende wereld, 
om in secundaire centra omgesmolten te worden tot glazen 
voorwerpen. Uit opgravingen blijkt dat primair glas in de 4de 
tot 8ste eeuw na Chr. geproduceerd werd in de Levant (van 
het huidige Israël tot Libanon) en Egypte. Andere primaire 
glascentra in het mediterrane en West-Europese gebied voor 
de Hellenistische tot Byzantijnse periode zijn niet gekend. De 
antieke auteur Plinius vermeldt wel in zijn Historia Naturalis 
Italië, Spanje en de Lage Landen als producenten van primair 
glas, maar dit kon nooit archeologisch bewezen worden. 
Bovendien is klassieke hoofd- en spoorelementanalyse van 
archeologisch glas zelden nuttig gebleken om de herkomst 
van zijn grondstoffen te bepalen. Een analytisch bewijs dat 
inderdaad andere spelers dan de gekende centra actief waren 
op de glasmarkt in de Romeinse periode, werd geleverd 
door middel van Sr-Nd isotopengeochemie. Het gebruik 
van deze elementen steunt op het feit dat grondstoffen 
uit verschillende regio’s of afzettingen een verschillende 
isotopensignatuur kunnen hebben afhankelijk van hun 
ouderdom, basissamenstelling en geologische geschiedenis. 
En zo heeft glas uit het westelijke deel van het Romeinse Rijk 

vaak een afwijkende signatuur van het “standaard” primaire 
glas uit de Levant en Egypte.

Een ander voorbeeld van een recente methodologische 
ontwikkeling situeert zich in het domein van de 
archeoseismologie. Deze jonge wetenschapsdiscipline heeft 
tot doel aan de hand van archeologisch bewijsmateriaal 
antieke aardbevingen en hun effecten te bestuderen 
(epicentrum, datum, intensiteit, magnitude, verantwoordelijke 
breuk, …). Ze is echter onderhevig aan heel wat kritiek 
vanuit de seismologische gemeenschap, omdat ze al te 
lang geplaagd werd door archeologisch giswerk, waarbij 
aardbevingen, tsunami’s en ander geologisch onheil als 
“deus ex machina” gebruikt werden voor archeologisch 
onverklaarbare fenomenen. Manuel Sintubin heeft, 
samen met Iain Stewart (University of Plymouth), een 
archeoseismologische standaardprocedure ontwikkeld die als 
leidraad kan dienen voor elke opgravingsdirecteur, met het 
oog op de identificatie van antieke aardbevingen. Centraal in 
deze procedure staat enerzijds de interdisciplinaire aanpak, 
waarbij archeologen, geologen, geomorfologen, seismologen, 
architecten, geofysici en historici de koppen bijeensteken 
om bewijsmateriaal te “vertalen” in aardbevingsparameters, 
zoals intensiteit, epicentrum, … Anderzijds beoogt deze 
procedure een correcte inschatting van de onzekerheden 
die inherent zijn aan het onvolledige archeologische en 
geologische gegevensbestand. Deze semi-kwantitatieve 
benadering is essentieel om de seismologen te overtuigen 
archeoseismologie serieus te nemen. 

In beeld

Geo-archeologie, op het raakvlak van archeologie  
en aardwetenschappen

In het Departement Geografie-Geologie (o.a. binnen het Centre for Archaeological Sciences), is de laatste jaren 
een expertise opgebouwd in de onderzoeksdomeinen van de geo-archeologie en de archeometrie. Hierbij worden 
natuurwetenschappelijke methodes en technieken toegepast op archeologische en historische vraagstukken die 
verband houden met klimaat, tektoniek, geomorfologie en natuurlijke rijkdommen. 

Terreinwerk in Wadi-el-Natrun 
(Egypte), een van de gekende 
primaire productiecentra in Egypte, 
de enige gekende leverancier in de 
Oudheid van smeltmiddel (minerale 
Na-zouten) voor de aanmaak van 
antiek glas.
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De methodologie werd – post factum – met succes 
toegepast op het multidisciplinair verzamelde archeologische, 
geologische, geomorfologische en geofysische 
gegevensbestand met betrekking tot de aardbevingen die de 
antieke stad Sagalassos (Zuidwest-Turkije) hebben getroffen 
in de 6de en 7de eeuw na Chr. De standaardprocedure vormt 
nu de leidraad voor toekomstig onderzoek, in eerste instantie 
in gans Zuidwest-Turkije, bezaaid met antieke sites (dit in 
het kader van een DFG-project in samenwerking met de 
Universität Bochum), later ook op Minoïsche sites in Kreta 
(Griekenland). De Minoïsche beschaving ging immers ten 
onder in een periode, de Late Bronstijd, die gekenmerkt werd 
door een verhoogde tektonische activiteit (aardbevingen, 
tsunami’s, vulkaanuitbarstingen) in het oostelijke mediterrane 
gebied. Een uitgelezen kans om te achterhalen hoe een 
antieke maatschappij omging met georisico’s.

Ook binnen het geo-archeologisch onderzoek van Gert 
Verstraeten en zijn team werden er recent heel wat nieuwe 
wetenschappelijke technieken aangewend. De laatste 
jaren zien we een enorme toename van remote sensing 
opnames met een steeds hogere resolutie. De Quickbird en 
Ikonos-satellietopnames, die via Google Earth nu ook bij 
een ruim publiek bekend zijn, hebben een grondresolutie 
van respectievelijk 0.6 en 1 m. Deze beelden bieden 
een enorm potentieel voor archeologische prospecties 
die traditioneel zeer arbeidsintensief zijn en zelden een 
gebied in zijn totaliteit kunnen bestrijken. Hierbij wordt 
niet enkel gebruik gemaakt van een visuele herkenning 
van archeologische objecten, maar ook van automatische 
classificatiemethodes in een Geografisch Informatiesysteem 
(GIS) waarmee verschillen in spectrale signatuur tussen 
natuurlijke bodemoppervlakken enerzijds en restanten van 
muurobjecten en funderingen anderzijds, in rekening worden 
gebracht. Een andere belangrijke ontwikkeling in de remote 
sensing is de toepassing van laserscanning om een zeer 
gedetailleerde en nauwkeurige weergave van de hoogte van 
het bodemoppervlak te bekomen. Vooral onder bos biedt 
deze techniek enorme voordelen omdat men rechtstreeks 

de hoogte van het bodemoppervlak kan inmeten en niet 
van het bladerdek zoals bij klassieke luchtfotogrammetrie 
decennialang het geval was. Op dit LIDAR-DTM kunnen dan 
ook heel wat sporen uit het verleden opgespoord worden 
zoals oude walstructuren, grachtenstelsels en historische 
exploitaties van ondergrondse bodemrijkdommen. 

Een andere GIS-toepassing in de geo-archeologie is het 
opstellen van waarschijnlijkheidskaarten van de locatie 
van sites uit welbepaalde tijdsperiodes rekening houdend 
met omgevingskarakteristieken (topografie, geologie, 
bodemeigenschappen, ...). Uit deze analyses volgt dat 
voor verschillende culturele periodes de site-voorkeuren 
wijzigden en dat ruimtelijke patronen van landgebruik sterk 
fluctueerden. Op termijn zal deze informatie aangewend 
worden om de wijzigende impact van de mens op het 
landschap beter te kunnen kwantificeren. Voor de Belgische 
Leemstreek biedt de confrontatie van archeologische en 
geomorfologische data in ieder geval al de mogelijkheid om 
de temporele evolutie in erosie en sedimentatie te verklaren. 
Voor de middeleeuwen zijn de meeste sites gelokaliseerd 
op het plateau en eerder beperkt in omvang zodat er enkel 
lokaal op de helling erosie en sedimentatie optreedt. Het is 
pas vanaf de middeleeuwen, wanneer er een verschuiving 
optreedt van sites naar de valleigebieden en er niet alleen 
op het plateau maar ook op de steilere valleihellingen 
aan landbouw wordt gedaan, dat het geërodeerde 
bodemmateriaal zijn weg vindt naar de valleien en er massaal 
wordt afgezet. 

Het is duidelijk dat in het voorgestelde onderzoek een 
integratie van de visies uit de humane wetenschappen en de 
natuurwetenschappen voorop gesteld wordt, wat niet alleen 
leidt tot een “exacte” methodologie voor de archeologie en 
geschiedkundig onderzoek, maar ook tot een menselijk-
historisch kader van de “harde” natuurwetenschappen. 
Uiteindelijk zorgt dit geo-archeologisch onderzoek ook voor 
de verdere integratie van de verschillende disciplines binnen 
de aardwetenschappen.

Paleoseismologisch onderzoek van de actieve breuk die 
doorheen Sagalassos loopt. 

Knidos, gelegen aan een idyllische baai, maar ook op een 
actieve normaalbreuk.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 mei tot 31 juli 2007

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Scheikunde 9 mei 07 Pierre LOHOHOLA OSOMBA Synthesis of pyrrolidine- and hydrofuran-fused 5,6,11,12-tetrahydrobenzo[5,6]cyclohepta 
[1,2-b] indole systems and related 6-nor-(5a,6a) ring-cleaved precursors with potential  
CNS activity.

F. Compernolle / G. Hoornaert

Biochemie 11 mei 07 Melanie GERARD The impact of FK506 binding proteins on the aggregation of alpha-synuclein. Y. Engelborghs

Informatica 14 mei 07 Stefan VAN BAELEN A constraint-centric approach for object-oriented conceptual modelling. E. Steegmans

Scheikunde 14 mei 07 Jo ALEN Synthese en evaluatie van aminopiperidinoncarboxylaatsystemen als potentiële type VI ßβ-
turn mimetica en ontwikkeling van kleine moleculen gebaseerd op het pyrazinonskelet.

F. Compernolle /  
W. De Borggraeve

Geologie 16 mei 07 Aurela SHTIZA Geogene and anthropogene signatures of main chromium species occurring next to 
industrial sites in Albania.

R. Swennen 

Wiskunde 16 mei 07 Filip COOLS Grassmann secant varieties and plane curves with total inflection points. W. Veys

Biologie 16 mei 07 Merlijn JOCQUÉ Gemeenschapsstructurerende processen in tijdelijk zoetwaterrotspoelen. L. Brendonck

Biologie 18 mei 07 Tom PEETERS Role of the kelch repeat proteins KRH1 & KRH2 in an adenylate cyclase bypass pathway in 
Saccharomyces cerevisiae.

J. Thevelein

Wiskunde 21 mei 07 Jessica CARIBONI Credit derivatives pricing under Lévy models. J. Beirlant / W. Schoutens

Scheikunde 22 mei 07 Sergiu CLIMA Computational study of electronic spectra, magnetism and electron affinities of transition-
metal compounds with Cn, NH2 and CN- ligands by the CASSCF/CASPT2 method.

M. Hendrickx

Natuurkunde 23 mei 07 Jan LEYS Broadband dielectric spectroscopy of confined liquid crystals and hydrogen bonded liquids. J. Thoen / C. Glorieux

Natuurkunde 24 mei 07 Joris VAN DE VONDEL Vortex dynamics and rectification effects in superconducting films with periodic 
asymmetric pinning.

V.V. Moshchalkov /  
C.C. de Souza Silva

Scheikunde 24 mei 07 Rehab MOHAMED IBRAHIM 
ELSAMRA

Direct determinations of the reactivity C2H radicals in combustion and interstellar 
chemistry using pulsed laser photolysis/time-resolved chemiluminescence techniques.

S.A. Carl / J. Peeters

Natuurkunde 25 mei 07 Jozefien GOOSSENS Elastic characterization of heterogeneous materials and structures by laser ultrasonic 
methods.

C. Glorieux

Wiskunde 25 mei 07 Hendrik HUBRECHTS Elliptic and hyperelliptic curve point counting through deformation. J. Denef

Geografie 31 mei 07 Maarten LOOPMANS Urban governance, neighbourhoods and organised residents: resident mobilisation and 
urban policies in Antwerp, Belgium.

C. Kesteloot / H. Heynen

Geografie 1 juni 07 Els LIEVOIS De geografie van het toerisme in de stad: bepaling van toeristiciteits-indicatoren en 
methodiek voor interactie-analyse.

M. Jansen-Verbeke

Wiskunde 15 juni 07 Kris BOGAERTS Statistisch modelleren van de doorbraak van tanden gebaseerd op multivariate interval-
gecensureerde gegevens.

E. Lesaffre / J. Beirlant

Natuurkunde 21 juni 07 Bert VAN SCHAEYBROECK Interfaces and wetting in ultracold gases. J. Indekeu

Natuurkunde 22 juni 07 Katleen DENOLF Study by adiabatic scanning calorimetry of phase transitions in liquid crystals and liquid 
crystalline mixtures with nonmesogenic solutes.

J. Thoen / C. Glorieux

Scheikunde 28 juni 07 Magdalena SLUSARCZYK Design, synthesis and biological evaluation of methylene bridged analogues of biologically 
active heterocycles.

G. Hoornaert

Scheikunde 29 juni 07 Taoufik ROHAND Functionalisation and photophysical properties of highly fluorescent Boradiazaindacene 
(BODIPY) derivaten.

W. Dehaen 

Natuurkunde 2 juli 07 Joke ADAM Symmetries of the multiple brane. W. Troost

Wiskunde 4 juli 07 An DE RIJDT Monoidal equivalence of compact quantum groups. S. Vaes

Geografie 5 juli 07 Anke KNAPEN Spatial and temporal variability of the erosion resistance of loess-derived topsoils during 
concentrated runoff.

J. Poesen

Scheikunde 5 juli 07 Kelly SERVAES Coördinatie van het uranylion in oplossing en ionische vloeistoffen. Een combinatie van 
UV-Vis absorptie- en EXAFS spectroscopie.

C. Görller-Walrand

Wiskunde 5 juli 07 Michiel DEBRUYNE Robustness of censored depth quantiles, PCA and kernel based regression, with new tools 
for model selection.

M. Hubert

Natuurkunde 10 juli 07 Wim VINCKX Vortex pinning in superconductors laterally modulated by nanoscale self-assembled arrays. V.V. Moshchalkov /  
J. Vanacken

Natuurkunde 10 juli 07 Deyan YORDANOV From 27Mg to 33Mg: transition to the "Island of inversion". G. Neyens



Kringnieuws

Science@Leuven organiseert verschillende activiteiten die toegankelijk zijn voor haar leden.  
Daarnaast kunnen de leden van deze overkoepelende vereniging natuurlijk ook 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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Mij werd het verhaal over de evolutie van onze kustvlakte al verteld 
toen ik 13 of 14 jaar was. Hetgeen ik vooral onthouden had waren 
de drie Duinkerke-transgressies waar mijn toenmalige leraar aardrijks-
kunde zo gedreven over kon vertellen. Na de excursie was ik weer een 
jeugdillusie armer want nieuw onderzoek o.l.v. prof. dr. Cécile Baeteman 
(verbonden aan de Belgische geologische dienst en buitengewoon 
professor aan de VUB) wees uit dat de drie transgressies (zogeheten 
Duinkerke 1, 2 en 3) er eigenlijk niet zijn geweest. Alhoewel, de 
krijtlijnen van de ‘Duinkerke-theorie’ zijn rechtop gebleven want het is 
wel degelijk een zeespiegelstijging die de bepalende factor is geweest in 
de geschiedenis van de laatste 10.000 jaar van onze kustvlakte. 

Tijdens de jaarlijkse excursie van de beroepsvereniging van Leuvense 
geologen (B.V.L.G.) kreeg prof. Baeteman de kans met enthousiasme en 
passie haar verhaal te vertellen. Via honderden eigenhandig geplaatste 
boringen kon ze een reconstructie maken van de geschiedenis van 
ons Vlaamse polderland van de laatste 10.000 jaar. Technieken uit 
de sedimentologie, stratigrafie en dateringen op basis van 14C en 
paleontologie waren hierbij de belangrijkste instrumenten. 

Aan de monding van de IJzer in Nieuwpoort kregen we onmiddellijk 
zicht op twee belangrijke factoren die naast een stijgende zeespiegel 
van belang waren. De eerste 9.100 jaar domineerde getijdenwerking 
de kustvlakte terwijl na de inpoldering in de middeleeuwen het milieu 
volledig veranderde. Onze eerste stops focusten op het eerste deel van 
deze geschiedenis.

Tijdens het Pleistoceen had de IJzer zijn vallei diep geërodeerd onder 
invloed van een lage zeespiegel. Met het smelten van de ijskappen 
kwam een groot deel van die vallei onder water te staan bij hoog water 
waardoor drie milieus ontstonden: een sub-, inter- en supratidaal 
gebied gespreid rondom een systeem van kreken gelinkt aan de IJzer. 
Inter- en supratidaal gebied geven aanleiding tot twee heel specifieke 
milieus, nl. slikke en schorre die nu nog altijd te zien zijn aan de 
havengeul in Nieuwpoort. De schorre is een ideaal gebied om sediment 
vast te houden door de lage plantengroei. Hier werd tijdens abnormaal 
hoog water zoals bij een storm sediment vastgehouden zodat het land 
ophoogde.

B.V.L.G.-excursie juni 2007  
Hoe de IJzervallei een kustvlakte en polder werd: een geologisch verhaal van 10.000 jaar

Christmas Lecture: zaterdag 15 december
Science@Leuven is er voor de nieuwe 
editie van de Christmas Lecture weer 
in geslaagd een boeiende spreker 
te strikken voor deze jaarlijkse niet 
te missen lezing. Dit jaar zal de 
wiskundige Marcus du Sautoy van de 
Universiteit van Oxford u te woord 
staan. Meer informatie hierover 
ontvangt u binnenkort, maar noteer 
alvast zaterdag 15 december 2007, 15u 
in uw agenda!
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De laureaat van de tweejaarlijkse prijs "Van Silex tot Chip", uitgereikt 
door de Beroepsvereniging Leuvense Geologen ter bekroning van een 
eindejaarsverhandeling, is Ruben Snellings. Hij kreeg de prijs voor zijn 
werk "Geologische en mineralogische studie van de zeolietafzettingen 
van de westelijke Cayo-formatie, Ecuador", met als promotor prof. 
dr. Jan Elsen. De prijs ten bedrage van 300 EUR werd aan de laureaat 
overhandigd op de proclamatie van de Faculteit Wetenschappen op 
zaterdag 7 juli 2007.

Wetenschappelijke prijs  
"Van Silex tot Chip" 2005-2007

Tijdens stops in Lampernisse en Zoutenaaie konden we met eigen 
ogen zien hoe een typisch profiel van de ondergrond eruit ziet in 
de kustvlakte. De basis bestaat uit Pleistoceen zand waarop tidale 
zandpakketten werden afgezet in intertidale en subtidale gebieden 
terwijl in iets hogere gebieden vooral klei werd afgezet in zones waar 
schorre ontstond. De minder sterke zeeniveaustijging vanaf 7.500 jaar 
geleden deed kustveen ontstaan door de combinatie van een hoge 
watertafel en de groei van planten. Dat veen werd op sommige plaatsen 
10 meter dik en kon rustig verder accumuleren in het nog altijd 
getijdengedomineerde kustgebied.

Aan de ontwikkeling van veen kwam abrupt een einde. Door een 
ontwatering van het veen met als meest voor de hand liggende 
oorzaken een vernatting van het klimaat en/of de exploitatie van het 
veen in de IJzertijd, ontstond er snelle compactie van het systeem. 
Hierdoor konden zee en slikke het land terug binnendringen en een dik 
kleipakket werd afgezet.

Op het strand van Nieuwpoort kwam het aspect van de menselijke 
ingrepen aan bod. Inpoldering en controle door de mens hebben 
in de laatste 800 jaar de tidale werking tot aan de kustbarrière 
teruggedrongen en gezorgd voor een nieuw stuk bewerkbaar land. 
Maar tegelijk met de inpoldering en de geassocieerde ontwatering trad 
compactie op waardoor het vroegere schorregebied nu een tweetal 
meter lager ligt dan het maximale zeeniveau. 

Dit leidt tot de vraag of strandverdediging noodzakelijk is. Hier 
stelt prof. Baeteman dat ingrepen door de mens de zelfregulerende 
natuurlijke strandverdediging (de duingordel) geen goed hebben gedaan 
maar dat het ook niet dramatisch is. De zandrug die de duinen vormen 
zorgden vroeger voor voldoende bescherming. Nu doen ze dat nog 
altijd maar waar dijken werden aangebracht rukt de vloedlijn op en 
wordt het strand dus minder breed. Duinrehabilitatie is dus zeker aan te 
moedigen. Wat betreft de alarmscenario’s omtrent zeeniveaustijgingen 
die sommige wetenschappers verkondigen onder invloed van de 
opwarming van de aarde, is prof. Baeteman voorzichtig. Op basis van 
haar werk ziet ze een steeds tragere zeeniveaustijging de laatste 10.000 
jaar met snelheden van 7 à 7.5m/ka tot 8.500 jaar terug en de laatste 
5.000 jaar een stijging van om en bij de 1m/ka. In ieder geval is er 
ondanks de versnelde opwarming van de aarde volgens haar metingen 
de laatste 20 jaar geen versnelling gebeurd in de zeeniveaustijging. 
Afwachten maar wie het bij het rechte eind zal hebben.

De Duinkerke-transgressies uit de handboeken mogen dus vergeten 
worden: één continue stijging van het zeeniveau gekoppeld aan 
sedimentinflux en opvulling van het vrijgekomen gebied in een tidaal 
milieu leidde tot onze kustvlakte. 

Ben Dewever, 16 juni 2007
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Sinds 2002 kent de B.V.L.G. tweejaarlijks de Jos Bouckaert-medaille 
toe aan een jonge Belgische wetenschapper voor een hoogstaande 
publicatie over een geologisch onderwerp. De laureaat van de derde 
medaille is Sofie Nollet voor haar publicatie: Nollet, S., Hilgers, C. 
& Urai, J. 2005. Sealing of fluid pathways in overpressure cells: a 
case study from the Buntsandstein in the Lower Saxony Basin (NW 
Germany). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 94: 1039-1055.

Sofie Nollet beëindigde haar doctoraat aan het Departement Endogene 
Dynamik van het RWTH Aachen, Duitsland in 2005. Momenteel werkt 
ze voor Exxon Mobil, Upstream Research Company te Houston, USA.

Jos Bouckaert-medaille

Op zaterdag 16 juni werd de algemene vergadering gehouden in de 
brasserie van "Het kasteel van Bunswyck". De uittredende voorzitter 
Berthe Taes overliep de voorbije activiteiten en de secretaris-
penningmeester stelde het financieel verslag voor. Hoofdschotel was de 
verkiezing van een nieuwe voorzitter en de vervanging van een aantal 
bestuursleden. De nieuwe bestuursploeg ziet er als volgt uit: Geert 
Cockaerts (voorzitter), Patrick Degryse (secretaris), Gerda Van Winkel 
(penningmeester), Ben Dewever (adjunct-secretaris) en Berthe Taes 
(oud-voorzitter).

In naam van alle B.V.L.G.-leden kregen de uittredende bestuursleden 
Griet Verhaert en Philippe Muchez een geschenk voor hun inzet voor de 
vereniging. Gerda Van Winkel kreeg een bloempje voor het uitoefenen 
van de dubbele functie van secretaris en penningmeester. Berthe Taes 
mocht als uittredend voorzitter een mooi kunstwerk in ontvangst 
nemen.

Algemene vergadering B.V.L.G. 2007

Op 12 mei opende het nieuwe Geo-instituut opnieuw haar deuren. Ditmaal kwamen de socio-economische onderzoeksprojecten aan bod. Enkele 
foto’s ter illustratie.

Open deur van het Geo-instituut

Voorzitter Marc Declercq en 
resten van het versteend woud 
van Hoegaerden verwelkomen de 
bezoekers.

Hier en daar beschermen 
studenten hun projecten tegen al 
te ijverige grasmachines.

Wanneer dit nummer in je bus valt staat onze najaarsactiviteit voor de deur. De groeve Kikbeek in Limburg is het doel op 
29 september. Alle praktische gegevens zijn intussen per digitale post verspreid. Een verslag hou je natuurlijk tegoed.

Najaarsactiviteit

Een receptie sluit de geslaagde 
middag af.
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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 39 88  
e-mail: Eric.Schoeters@hotmail.com 
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  
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Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 72 15 - e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

In deze zomerperiode mocht een nieuwe lichting geografen ons gezelschap vervoegen. We wensen hen van harte proficiat! Naar jaarlijkse 
gewoonte kregen ze van de Leuvense Geografen een foto cadeau met daarop al hun jaargenoten van de richting geografie. Op de foto zie je: Wim 
Clymans, Katrien Coremans, Bert Dusar, Eline Horemans, Pieter Konings, Huibert Kwakernaak, Kim Lambaerts, Lien Lambrechts, Jesper Mattyssens, 
Pieter Moonen, Klaartje Nackaerts, Kristof Nevelsteen, Jonathan Peeters, Martijn Reynders, Tristan Steegmans, Michaël Vandendael, Tom Van De 
Putte, Ellen Vanfraechem, Stijn Van Kerckhoven, Matthias Vanmaercke, Eefje Verbeek, Natasja Vissenaekens en Katelijne Wemans. Antonie Vervenne 
kon niet aanwezig zijn op het moment dat de foto gemaakt werd.

Nieuwe lichting geografen vastgelegd op de gevoelige plaat 

STEL JE IN REGEL MET DE
AANKOOPPROCEDURE !

Bestel als medewerker van 
de Groep Wetenschap & 

Technologie 
je scheikundige producten 

bij de Centrale Aankoop 
voor Scheikundige Producten 

(C.A.S.P.)

Celestijnenlaan 200F bus 2404
3001 Leuven (Heverlee)

tel. 016 32 74 88
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Het klinkt een beetje angstaanjagend, maar het is dit jaar 
15 jaar geleden dat ik aan de richting biologie begon. In 
1992 kwam ik als brave eerstejaars (“schacht”) aan, en 
specialiseerde mij gedurende twee jaar in wat toen de 
eerste kandidatuur werd genoemd. De daaropvolgende jaren 
verliepen gelukkig zonder al te veel problemen. Een groot 
stuk van mijn tijd en studentenleven werd in beslag genomen 
door de studentenkring Bios - wat mogelijk het bisjaar 
verklaart... Ik bekleedde allerlei functies in het presidium, en 
werd preses in mijn laatste jaar.

Gedurende dat jaar maakte ik mijn thesis, handelend over een 
bepaald gen dat belangrijk is in de hersenen van zoogdieren. 
Dankzij een aantal onderscheidingen die ik tijdens mijn 
studies behaald had, kon ik daarna een beurs krijgen om een 
doctoraat te maken. Ik bleef volledig in dezelfde sfeer: het 
onderwerp van mijn doctoraat was grotendeels de clonering 
en studie van een gen dat codeert voor een bepaalde functie 
in de hersenen van zoogdieren.

Eind 1998 had mijn promotor wellicht ingezien dat de 
studie van belangrijke genen in hersenen toch niet mijn 
sterkste punt was. Gelukkig kregen wij rond die tijd een 
hypermoderne massaspectrometer, en mijn promotor 

heeft toen sterk gesuggereerd dat ik mij hiermee zou gaan 
bezighouden. Ik wist dat toen nog niet goed, maar een 
massaspectrometer kan heel nauwkeurig en gevoelig de 
massa van moleculen meten, bv. eiwitten of peptiden. Wat 
ik ook nog niet helemaal besefte, is dat de biologie toen aan 
het begin stond van een enorme revolutie op het gebied van 
eiwitonderzoek, waarbij heel sterk gebruik wordt gemaakt van 
massaspectrometers. Ik liet dus het DNA voor wat het was en 
legde mij toe op eiwitten en massaspectrometrie. Het hielp 
dat ik niet al te onhandig was met software, databanken en 
informatica, en niet al te bang van technologie, elektronica 
en hardware.

Op die manier lag ik samen met een collega aan de basis van 
het “proteomics”-onderzoek in ons labo, waarbij proteomics 
het buzzword is waarmee de eerder vermelde revolutie in 
eiwitonderzoek wordt aangeduid.

Al snel wilden heel wat wetenschappers uit binnen- en 
buitenland samenwerken in allerlei onderzoeksprojecten, 
omdat wij zo’n mooie massaspectrometer hadden. De 
onderwerpen waren uiteenlopend en soms vreemd, maar 
steeds interessant – het is meestal niet moeilijk om mijn 
interesse te wekken, maar wie wil er nu niet kijken naar 

Hoe is het nu met…

Stefan Clerens en het Nieuw-Zeelandse avontuur

Stefan Clerens studeerde biologie en behaalde een doctoraat met het proefschrift getiteld: ‘Mass spectrometry 
in proteomics and analysis of biomolecules' dat hij maakte onder leiding van de promotoren prof. F. Vandesande 
en dr. P. Verhaert. Zijn studies en doctoraatswerk in het Laboratorium voor Neuroplasticiteit en Neuroproteomics 
hebben hem geen windeieren gelegd maar stonden borg voor het begin van een schitterende carrière in het 
Nieuw-Zeelandse Christchurch. Zijn verhaal lees je hier.
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nieuwe enzymen uit witloof, zien wat voor suikergroep er 
staat op een hormoon van de kalkoen, helpen met onderzoek 
naar Alzheimer, of voor het eerst de structuur van een 
onbekend peptide ophelderen? Ik kreeg gelukkig een grote 
vrijheid om die verschillende interesses te volgen.

Begin 2003 behaalde ik dan mijn doctoraat, en kon mij 
in de twee daaropvolgende jaren als postdoc in hetzelfde 
labo verder toeleggen op de ontwikkeling en verfijning van 
massaspectrometrische methoden. Tegelijk bracht ik ook 
steeds meer tijd door met het bedenken en uitschrijven van 
onderzoeksprojecten en het begeleiden van anderen.

Maar gedurende al die tijd zat er ook steeds een vaag plan 
in mijn achterhoofd om, als de kans zich voordeed, naar het 
buitenland te gaan, en dan nog liefst naar Nieuw-Zeeland. 
Vooral tijdens mijn tweede jaar als postdoc werd dat plan 
snel concreet: ik had mij geabonneerd op de belangrijkste 
Nieuw-Zeelandse jobsite, zodat alle relevante advertenties 
mij automatisch werden toegestuurd. Zo heb ik dan, via een 
paar telefonische interviews en ook een bezoek ter plaatse, 
werk gevonden als proteomics research leader in het bedrijfje 
Canesis, vlakbij Christchurch, ongeveer in het midden van het 
prachtige Nieuw-Zeelandse Zuidereiland. In september 2005 
ben ik dan samen met mijn vriendin, ons zoontje, en ons hele 
hebben en houden verhuisd naar Nieuw-Zeeland. Tot nu toe 
hebben we ons dat nog geen moment beklaagd!

Hoewel het geluid van een deadline die voorbij zoeft hier 
hetzelfde is als in Europa, en het soort werk dat ik doe 
vergelijkbaar is met dat aan de universiteit in Leuven, is 
het ritme en de sfeer in Nieuw-Zeeland toch helemaal 
anders. Algemeen is het leven veel rustiger: files zijn 
een zeldzaamheid, morning en afternoon teatime zijn 
contractueel vastgelegd, als ik naar het werk ga zie ik de 
Zuidelijke Alpen met hun besneeuwde toppen. De “no 
worries, mate”-mentaliteit bestaat ook echt: iedereen wordt 
onmiddellijk met de voornaam aangesproken, ook in het 
bedrijf, wat wel een heel verschil is met de ietwat stijvere 

en formelere omgang die in België en soms ook nog aan de 
K.U.Leuven gangbaar is.

Een belangrijk verschil tussen het soort werk dat het bedrijf 
doet (voornamelijk contractonderzoek) en dat aan de 
universiteit is dat de tijd en kosten die besteed worden aan 
elk onderzoeksproject strak opgevolgd worden, en dat ik niet 
meer zomaar een wild idee kan uitproberen – tenminste niet 
tijdens de kantooruren...

Intussen is Canesis opgekocht door AgResearch, het grootste 
Crown Research Institute van Nieuw-Zeeland. Aangezien 
onze proteomics-expertise één van de hoofdredenen was 
voor de koop, belooft dit voor ons onderzoeksgroepje veel 
goeds voor de toekomst.

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



-16- -17-

Campuspraat

Studentenverslag van het bezoek aan Solvay in het kader van 
het opleidingsonderdeel Industriële en Technische Chemie (1e 
bachelor)

Maandagochtend 8 uur. Sfeer ter plaatse: ogen omringd met wallen. 
Busrit van een goede anderhalf uur voor de boeg. Of toch niet? 
Bij eerste bachelor chemie duurt zo’n rit van Leuven naar Antwerpen 
ongeveer 3,5 uur. Een bus omgeven door een dikke rookwolk, mis-
schien eindelijk ontploffingen? Helaas, geen autopech, maar “buspech” 
en enkel 2 uur langer in die oh zo gezellige, uiterst zwoele bus zitten. 
Onze motivatie bleef ondanks alles toch op een behoorlijk peil. Of dit 
te wijten was aan het beloofde gratis eten of aan het bezoek zelf laten 
we terzijde. Daar aangekomen mochten we tot de grote opluchting van 
onze grommende magen, onmiddellijk genieten van een rijkelijk buffet. 
"All you can eat", schreeuwden enkele studenten… 

Opgemonterd begonnen we dan toch aan het bezoek, jawel met z’n 
allen terug knus in die bus (om in de sfeer te blijven). Een tot de ver-
wachting sprekende rondleiding door het bedrijf bracht ons van de 
daadwerkelijke chloorelektrolyse tot heuse zoutbergen omgeven door 
een wirwar van pijpleidingen. Dit alles werd ons voorgeschoteld met 
een heerlijke saus van Antwerps dialect van den Danny (onze gids voor 
vandaag). De eindeloze droge opsommingen vanuit onze boeiende cur-
sus kwamen eindelijk tot leven. We zagen chemie zoals het is en hoort 
te zijn: groots! 

Tijdens de rondleiding volgde een vrij gênant vragenmoment waarin 
meer stiltes vielen dan dat er vragen gesteld werden over het bedrijf 
Solvay. Gelukkig was de prof wèl nog wakker na het vele autorijden en 
kon hij den Danny toch nog even bezighouden zodat het niet opviel dat 
de ruimte waar we daarna naartoe zouden gaan nog vol andere men-
sen zat en we dus nog niet naar binnen konden. Van vragen over veilig-
heid en kostprijzen ging het tot het effect van de wind en regen op de 
grote zoutberg. Er werden met andere woorden zeer courante vragen 
gesteld, maar daartussen zat dan toch weer af en toe die vrolijke noot. 

Aangezien de bezoekersbus 2 uur later dan afgesproken en net voor 
lunchtijd komen opdagen was, kregen we de mooie inleiding op het 
bedrijfsbezoek vlak voor ons vertrek. Hierin kwamen enkele onderwer-
pen ter sprake zoals hoe de processen nu eigenlijk in zijn werk gaan en 
hoe het aantal gewonden geteld wordt. Ook hier werd den Danny nog 
regelmatig onderbroken door een vraag, maar na een tijdje zag hij zijn 
klusje geklaard en kon hij ons aan de deur zetten.

De terugreis verliep stukken vlotter en de sfeer was werkelijk mijlenver 
te horen. Als studenten denken aan vertier, denken ze aan cantussen 
en bier. Bier was uit den boze, een buscantus niet. Luidkeels begonnen 
enkele (lees: twee) studenten liederen uit hun codex door te nemen. 
Een meerderheid hield zich echter bezig met slapen, kaarten of lachen 
met de zingende studenten. Twee en een half uur te laat kwamen we 
aan op de campus in Leuven. Wat zullen de studenten hiervan onthou-
den? Hoe men chloorgas en waterstofgas maakt op grote schaal of hoe 
ze toch maar mooi gratis gegeten hebben? 

Klaas Verschueren en Thomas Suetens

Buspech kan enthousiasme chemisten niet temperen!

Studenten chemie en biochemie & biotechnologie vuren raketten af!
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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 uit de 
eerste bachelor chemie en biochemie & biotechnologie moeten in een 
eerste fase met behulp van onze departementale veiligheidswebstek 
en alle informatiebronnen in de Campusbibliotheek 
Arenberg zelf de veiligheidsproblematiek in een aantal 
concrete situaties proberen te doorgronden. Vervolgens 
voeren ze een risicoanalyse van een experiment uit en 
leren een experiment te plannen en nauwkeurig te note-
ren in een laboschrift. Een greep uit de experimenten: 
gefractioneerde destillaties, extracties en enkele anorga-
nische en organische syntheses. Voor elk uit te voeren 
experiment dienen de studenten onder begeleiding op 
zoek te gaan naar de beste werkwijze en opstelling. 
Als kroon op het werk lanceren de studenten tijdens 
het laatste practicum een waterflesraket! Als brandstof 
gebruikt de raket net zoals bij de space shuttle zuur-
stof- en waterstofgas, gassen die door de studenten 
eerst bereid worden en in de gepaste stoechiometrische 
verhouding gemengd worden. De ontsteking gebeurt 
elektrisch en bij het afvuren wordt de snelheid gemeten 

waarmee de raket de lanceerinstallatie verlaat. Samen met de overbrug-
de afstand bepaalt dit de score van de student. Voor het academiejaar 
2006-2007 ging de beker naar de studenten Dmitri Alekseev en Linda 
Claes. Hun raket behaalde een snelheid van 132 km per uur en legde 
een afstand van 22,9 meter af. Proficiat aan de winnaars!
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Dat de bestaande licentieprogramma’s omgevormd werden tot 
gloednieuwe masterprogramma’s is geen nieuws meer, maar 
dat de Faculteit Wetenschappen nu tegelijkertijd met de eerste 
Nederlandstalige masteropleidingen ook Engelstalige equiva-
lente opleidingen aanbiedt wel. Studenten kunnen er vanaf nu 
voor kiezen om een Engelstalige equivalente masteropleiding te 
volgen voor de master in de wiskunde (Master of Mathematics), 
master in de biochemie en de biotechnologie (Master of Cellular 
and Molecular Biophysics), master in de biologie (Master of 
Biology), master in de chemie (Master of Chemistry), master in 

de fysica (Master of Physics) master in de geografie (Master of 
Geography) en master in de sterrenkunde (Master of Astronomy 
and Astrophysics). Terwijl studenten in de Nederlandstalige 
opleidingen kunnen kiezen tussen drie opties, namelijk de 
onderwijsoptie, onderzoeksoptie of professionele optie, is de 
Engelstalige equivalente opleiding zo opgevat dat studenten 
nadien vooral opgeleid zullen zijn om een carrière in het onder-
zoek aan te vatten. Voor meer informatie over de masteroplei-
dingen, zowel Nederlandstalig als Engelstalig, kunt u terecht op 
www.mastersinleuven.be.

Engelstalige masters nog dit academiejaar van start

Als slotpracticum van de bacheloropleiding chemie en de 
bacheloropleiding biochemie & biotechnologie voorziet het 
nieuwe studieprogramma een geïntegreerd projectpracticum. In 
alle opzichten is dit practicum een buitenbeentje in de opleidin-
gen dat echter wel kan rekenen op een sterke waardering van 
onze studenten. 

Tijdens het practicum in de richting chemie hebben de studen-
ten de keuze uit een 20-tal interdisciplinaire projecten. Uit deze 
lijst kiest men twee projecten van elk vijf dagen. Een project 
bevat meestal een synthetisch luik dat zich afspeelt in de didac-
tische labo’s, gevolgd door de karakterisatie van de gemaakte 
verbindingen via chromatografische en spectroscopische tech-
nieken. In een tweede luik, met locatie in één van onze onder-
zoekslabo’s, worden een aantal metingen of experimenten met 
de bereide moleculen gedaan en worden hun eigenschappen 
geëvalueerd, gesimuleerd of berekend. Bij elk project hoort ook 
een literatuuropdracht.

Een voorbeeld van een dergelijk project is de isolatie van de 
pijnstiller ibuprofen uit een tabletje Profen. Eens opgezuiverd 
moeten de studenten de twee spiegelbeeldvormen van de mole-
cule scheiden via de vorming van diastereomeren en hun schei-
ding evalueren via spectroscopische technieken en de bepaling 
van de specifieke rotatie met een polarimeter. Ten slotte moeten 
ze ibuprofen ook kristalliseren en de driedimensionale structuur 
van deze actieve molecule bepalen via röntgendiffractie. Het 
werkingsmechanisme wordt duidelijk wanneer we op zoek gaan 
naar de ruimtelijke structuur van het eiwit waarmee dit genees-
middel interageert. Duidelijk een echt interdisciplinair project 
dus!

Bij dit alles gelden dezelfde spelregels als in een industrieel labo: 
extra aandacht voor veiligheid en milieu, bijvoorbeeld via een 
risicoanalyse van het experiment, en een verzorgd laboschrift 
met genummerde pagina’s dat tijdens het project de labozone 
niet verlaat.

Het practicum eindigt met een postersessie waarbij elke student 
afzonderlijk de belangrijkste resultaten van zijn eerste project 
voorstelt, eerst enkel voor de begeleiders, nadien is de posterses-
sie ook toegankelijk voor alle andere belangstellenden. En zoals 
op een echt congres werd er ook een posterprijs uitgereikt. Die 
ging voor deze eerste editie naar Pieter Thyssen. Deze nieuwe 
formule werd zowel door de studenten als hun begeleiders bin-
nen de richting chemie zeer positief geëvalueerd. De posters 
waren dan ook uiterst verzorgd en prijken nu als souvenir op de 
studentenkamers van onze studenten!

Ook in het derde bachelorjaar biochemie & biotechnologie 
bestond de eindproef uit twee korte projecten (één in ieder 
semester) en de mondelinge voorstelling en verdediging van één 
van beide projecten. Ieder werkje omvatte het uitvoeren van een 

aantal experimenten onder supervisie van een begeleider (door-
gaans een doctoraatsstudent) en/of de promotor van het geko-
zen project, en dit in een laboratorium betrokken bij het onder-
wijs en onderzoek in de biochemie & biotechnologie. Hierbij was 
de hoofdbedoeling de student te laten kennismaken met één of 
meer gespecialiseerde technieken en hem te introduceren in de 
onderzoekswereld. De resultaten dienden beschreven en bespro-
ken in een wetenschappelijk verslag, waarin ook een korte lite-
ratuurstudie over het onderzochte probleem werd opgenomen. 
Om de mogelijkheid te bieden in contact te komen met meer 
dan één onderzoeksdomein werd beslist dat de twee projecten 
in twee verschillende laboratoria uitgevoerd moesten worden.

Bij het begin van ieder semester werden de projecten van de 
verschillende onderzoeksgroepen via Toledo aan de studenten 
bekend gemaakt. Voor een totaal van 30 studenten werden in 
het eerste semester 50 onderwerpen aangeboden, in het tweede 
semester 40. Nadat de studenten hun voorkeur te kennen 
hadden gegeven werden de onderwerpen uiteindelijk toege-
kend door de coördinatoren (M. De Maeyer en C. Gielens). De 
studenten waren zo enthousiast dat ze in het eerste semester 
gemiddeld te veel tijd aan het werkje gespendeerd hebben. Na 
bespreking in de POC biochemie & biotechnologie werden de 
studenten, alsook de promotoren en begeleiders, op deze te 
hoge studiebelasting gewezen. Hiermee is tijdens het tweede 
semester door iedereen rekening gehouden met een vlekkeloos 
verloop van de tweede reeks projecten tot gevolg.

Aan de studenten werd de keuze gelaten welk project (eerste of 
tweede semester) zij wensten voor te stellen aan de volledige 
groep van promotoren, begeleiders en medestudenten. De pre-
sentaties waren gemiddeld van uitstekende kwaliteit en de ant-
woorden op de vragen getuigden in de meeste gevallen van een 
goed inzicht in het onderzoekstopic en de gebruikte technieken. 

Gezien het goede verloop tijdens het academiejaar 2006-2007 
zal volgend jaar hetzelfde stramien gevolgd worden. Wel zal 
geoptimaliseerd worden door onder meer een proefpresentatie 
(niet gequoteerd) te laten geven in het labo waar het eerste pro-
ject werd uitgevoerd, en de gequoteerde presentatie steeds te 
laten handelen over het tweede project. Ook in de richting bio-
chemie & biotechnologie werd het project dus positief onthaald!

Bachelorprojecten in de studierichtingen chemie en biochemie & biotechnologie
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Tijdens de maanden oktober en november zet de K.U.Leuven 
opnieuw haar deuren open voor kinderen tijdens een nieuwe 
editie van de kinderuniversiteit. Een plenaire spreker geeft 
dan les aan 400 kinderen. Na een pauze volgen dan nog twee 
sessies voor telkens 200 kinderen. Op zaterdag 20 oktober is 
de Groep Wetenschap en Technologie (vroeger Groep Exacte 
Wetenschappen) aan de beurt. Voor de Faculteit Wetenschappen 
is de plenaire spreker dit jaar prof. Manuel Sintubin van de 
Afdeling Geologie. Het thema van zijn uiteenzetting is “Van 
supervulkaan tot mega-orkaan. Als de Aarde haar spierballen 
laat rollen”. Tijdens de pauze zijn er interactieve en educatieve 
opstellingen (met edutainer) van Technopolis voorzien, die 
ervoor zorgen dat er geen enkel saai moment zal zijn. In de 
namiddag kunnen de kinderen in het kader van science4fun 
terecht in de Hallen, Naamsestraat 22, 3000 Leuven, waar ze 
wetenschappelijke fun-opstellingen kunnen terugvinden. De dag 
Wetenschap en Technologie is een onderdeel van de Leru-kids 

university (League of European Research Universities). Voor het 
definitieve programma en andere praktische informatie kunt u 
terecht op www.kuleuven.be/kinderuniversiteit. 

Ook voor science4fun staat een nieuwe editie gepland. Dit 
jaar kunnen leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar opnieuw 
met de hele klas voor 1 dag student worden aan de Faculteit 
Wetenschappen. Op 18, 19, 22 en 23 oktober kunnen zij les 
volgen bij een echte prof, over wiskunde, sterrenkunde, chemie, 
biologie, aardrijkskunde of geologie. In het wetenschapsatelier 
gaan ze zelf aan de slag met een magnetische trein, zetten ze 
hele continenten in beweging, maken blubber of DNA of een 
infraroodportret. Als afsluiter is er de chemieshow van profes-
sor A. Toom. Wie slaagt, haalt bovendien een diploma. Meer 
informatie over dit project is terug te vinden op www.kuleuven.
be/science4fun.

Nieuwe edities kinderuniversiteit en science4fun

De mensen van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde konden 
er de laatste tijd niet naast kijken: er werd gewerkt aan het gebouw D. 
Het departement heeft immers drie aluminiumplaten van het vroegere 
Atomium aangekocht om aan het gebouw te bevestigen. Dit kunstwerk, 
voorlopig nog “zonder titel”, werd gerealiseerd door de technische 
werkplaats van het departement, onder de artistieke begeleiding van 
Willy Peeters.

Het Atomium is een uitvergroting van de eenheidscel van een ijzerkris-
tal, maar ook symbool van Brussel en zelfs van België. Sommige mede-
werkers van het departement herkennen in het Atomium misschien 
thema's uit eigen werk. Het Atomium staat echter ook voor een tijd 
van verwachtingen en groot enthousiasme voor de moderne fysica. Dat 
tijdperk is niet voorbij. Het wereldjaar van de fysica 2005 heeft getoond 
hoe groot ook in Vlaanderen de interesse is voor wetenschappen en 
de verwezenlijkingen van de fysica in het bijzonder. Allerhande initia-
tieven zoals de wetenschapsweek en de kinderuniversiteit bevestigen 
dat. Sommigen zullen in het werkstuk een bek herkennen, die door de 
muren van ons gebouw heen zich naar buiten tracht te openen. Meer 
dan vroeger misschien zullen fysici naar buiten (moeten) treden om 
hun werk te belichten en de wetenschapscommunicatie effectief aan te 
gaan. Misschien kan het werkstuk daarvan een kunstig teken zijn.

De inhuldiging van het kunstwerk vindt plaats op woensdagavond 26 
september 2007.

Atomium @ Celestijnenlaan D
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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 735-0139952-66 
met vermelding van 'nieuwsbrief'.
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