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Voorwoord
Beste science@leuven-lezer,

In juni studeerden de eerste bachelors in de wetenschappen af. Intussen is het academiejaar 2007-2008 alweer enkele maanden ver 
en kunnen we vaststellen dat de meesten van deze academische bachelors ook aan een mastertraject begonnen zijn. 

In deze tweejarige masters kiest een student tussen een onderzoeksvariant, een professionele of een onderwijsopleiding. Ik vind 
het hierbij belangrijk om ook even te wijzen op de uitgebreide industriële stage die in de professionele richting bij de opleidingen 
chemie en geologie ingericht wordt. Enkele Fellows van de Faculteit Wetenschappen waren meteen bereid om binnen hun bedrijf als 
contactpersoon op te treden voor onze studenten, waarvoor dank. 

Naast de masteropleidingen die een verderzetting zijn van onze traditionele bachelorstudierichtingen, hebben we de nieuwe master 
in de sterrenkunde en de Master of Cellular and Molecular Biophysics ingericht. Daarnaast zijn we dit academiejaar ook gestart met 
Engelstalige masterprogramma’s voor de richtingen wiskunde, fysica, chemie, biologie, geografie en sterrenkunde. Hierdoor mogen 
we ook een eerste lichting internationale masterstudenten verwelkomen. In de toekomst hopen we onze faculteit nog meer in het 
vizier van de buitenlandse studenten te brengen.

Ten slotte kunnen we wat de studentenaantallen betreft bij onze nieuwe generatiestudenten rekenen op een mooie toename voor 
onze richtingen. Vooral bij de meisjesstudenten kunnen we op meer interesse rekenen, en dat is de afgelopen maanden ook de 
media niet ontgaan. We vertrouwen erop dat naar de toekomst toe alle inspanningen op vlak van sensibilisering en opfrissing van 
de studieprogramma’s eindelijk gaan renderen. In elk geval blijkt het enthousiasme voor de wetenschap van onze alumni, studenten 
en medewerkers van de faculteit, aanstekelijk te werken bij de jongeren, wat ons ertoe aanzet om op hetzelfde elan door te gaan! 

In deze nieuwe editie van science@leuven laten we u alvast graag opnieuw even proeven van de atmosfeer aan onze faculteit.

Veel leesgenot.

Jan Beirlant 
decaan
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Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
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Priemgetallen: van natuur tot verbeelding.

Priemgetallen, dit wil zeggen natuurlijke getallen die precies 
2 delers hebben, zijn voor de rekenkunde zoals de atomen 
voor de chemie, zoals noten voor de muziek, zoals genen en 
DNA voor het (biologische) leven. Je bouwt er elk natuurlijk 
getal mee, als product van priemen. Hieruit volgt meteen dat 
er oneindig veel priemgetallen zijn. Dit fascinerende inzicht 
vinden we reeds als Propositie 20 in “De Elementen” van 
Euclides (ca. 300 v.C.). 

Ook in de natuur (alsof wat door de mens bedacht is geen 
natuur zou zijn) worden priemgetallen aangetroffen: cicadas, 
een insectensoort in het Amerikaanse oerwoud, blijken tot 
eenieders verbazing te leven in cyclussen van 13 of 17 jaar. 
Dankzij priemgetallen kunnen wiskundigen de algebraïsche 
bewerkingen die we op de middelbare school met reële 
getallen aanleerden, ook in eindige velden verrichten. Daar 
luidt het dat “12 maal 6 gelijk is aan 7, modulo 13” of dat 
“11 gedeeld door 3 gelijk is aan 8, modulo 13”. Het prikkelt 

allicht de verbeelding, maar informatici en ingenieurs 
maken er dankbaar gebruik van om computers, software 
of cryptosystemen mee te bouwen. Dankzij de meer dan 
2000-jarige propositie van Euclides kan, bij gelijke stand 
van de wetenschap, de veiligheid van het pas in 1977 door 
Rivest, Shamir en Adleman (RSA) bedachte cryptosysteem 
ongelimiteerd verbeterd worden. RSA is gebaseerd op het 
gewiekst inzetten van twee verschillende priemgetallen. En 
dan hebben we het nog niet over cryptosystemen dankzij 
dewelke we onze geliefde muziek op CD of DVD kunnen 
stockeren en foutloos terug beluisteren. Van impact en 
valorisatie gesproken! En hoeveel keer niet, staat het fijn in 
de pers dat opnieuw een groter priemgetal werd ‘ontdekt’?

Deze oneindige voorraad priemgetallen fascineert al 
eeuwenlang de menselijke geest. Dit leidde tot bekende 
probleemstellingen waarvoor tot op heden het antwoord en 
bewijs ontbreken. Laat ons even kijken: twee priemgetallen 
die slechts 2 van elkaar verschillen noemt men een 
priemtweeling. Zo vormen 3 en 5 een priemtweeling, maar 

Actueel

Het fascinerende van priemgetallen
Marcus du Sautoy (Oxford) en de komende Christmas Lecture

When things get too complicated, it sometimes makes sense
to stop and wonder: have I asked the right question?

Enrico Bombieri

Marcus du Sautoy  
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ook 17 en 19, 881 en 883, enz... . Zijn er nu ook oneindig veel 
priemtweelingen? Hierover had Euclides zelf al een positief 
vermoeden. Maar ja, hoe pak je zo een vraagstuk aan, als je 
niet alle priemgetallen kent? In 1742 formuleerde Christian 
Goldbach (1690-1764) in een brief aan Leonhard Euler (17071 
-1783) een vermoeden, dat we vandaag formuleren als: 
“elk even natuurlijk getal groter dan 2 is de som van twee 
priemgetallen”. Ook dit Goldbach-vermoeden is nog steeds 
onopgelost. Hoe zou je dit ook weer moeten ontkrachten?

Priemgetallen imponeerden steevast ook de allergrootste 
wiskundige geesten. Zo formuleerde Carl Friedrich Gauss 
(1777-1855) in het begin van de negentiende eeuw het 
vermoeden dat de kans dat een natuurlijk getal N priem 
is, gegeven wordt door 1/ln(N) (ln(N), de natuurlijke 
logaritme). Het was uiteindelijk Bernhard Riemann (1826-
1866), zonder twijfel Gauss’ meest beroemde student, die 

een hypothese formuleerde over de globale verdeling van 
de priemgetallen door deze in verband te brengen met een 
door hem bestudeerde functie, “de Riemann zeta functie”. 
Dit vermoeden, “de Riemann hypothese”, is nog steeds één 
van de meest tot de verbeelding sprekende onopgeloste 
wiskundige problemen. Het prijkt dan ook op de lijst van 
zeven zogenaamde Millennium Problemen, waarvoor het 
Clay Mathematics Institute (Cambridge, MA, USA) telkens 
1.000.000 dollar uitlooft voor de oplossing ervan.  
Deze en andere fascinerende problemen, soms inderdaad 
zeer eenvoudig uit te leggen, zullen ongetwijfeld heel wat 
wiskundig vernuft vergen om er een doorbraak in te forceren. 

Christmas Lecture 2007:
Marcus du Sautoy (Oxford) gastspreker te 
Kortrijk en Leuven

Professor Marcus du Sautoy (º1965) is verbonden aan 
de Oxford universiteit. Zijn onderzoeksbelangstelling en 
–expertise bevinden zich in de algebraïsche getaltheorie en 
de groepentheorie, maar zijn werk doet beroep op een zeer 
breed gamma aan methodes, technieken en inzichten. Hij is 
niet alleen auteur van een indrukwekkende wetenschappelijke 
bibliografie, maar ook sterk geëngageerd voor popularisering 
van de wiskunde. Sinds enkele jaren verbonden als Senior 
Media Fellow aan de “Engineering and Physical Sciences 
Research Council”, is zijn naam de jongste jaren bij het 
grote publiek bekend geworden dankzij “The music of the 
primes”, waarvoor een prachtige ondersteunende website 
werd ontwikkeld: www.
musicoftheprimes.com. 
Du Sautoy verzorgt met 
de regelmaat van een klok 
presentaties op BBC-radio 
en werkt momenteel met 
BBC-TV intens aan een 
lange documentaire over 
de geschiedenis van de 
wiskunde. Begin 2008 zal 
een nieuw boek van hem 
verschijnen over “Symmetry”, 
nóg zo een aansprekend 
thema dat zowel in kunst 
en cultuur, als in zeer 
fundamentele wetenschap 
tot schoonheid en cruciaal inzicht leidt.

Vorig jaar sprak Marcus du Sautoy voor de Christmas 
Lectures van “The Royal Institution”, Groot Brittannië’s oudste 
en uiterst eerbiedwaardige wetenschappelijke instelling 
(www.rigb.org). Deze Christmas Lectures zijn een jaarlijkse 
traditie sinds maar liefst 1825. Marcus bevindt zich mede 
hierdoor in een zeer notoir gezelschap, waar wiskundigen 
bovendien uiterst zeldzaam bleken. Zijn wetenschappelijke 
expertise, maar ook zijn bereidheid en zeer groot talent om 
enthousiasmerend en sprankelend voor een breed publiek op 
te treden, zijn hier niet vreemd aan.

RSA laboratories gaat op hun website op 
zoek naar probleemoplossers. 

Ga zelf de uitdaging aan en schrijf 
het volgende getal als product van 

priemgetallen!

13506641086599522334960321627880596993888147
56056670275244851438515265106048595338339402
871505719094 417982072821644715513736804197039
64191743046496589274256239341020864383202110
37295872576235850964311056407350150818751067
65946292055636855294752135008528794163773285
33906109750544334999811150056977236890927563

Vergeet niet je antwoord in te sturen naar
http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2093

Je kunt er immers 100.000 dollar 
mee verdienen.

1 2007 werd overigens uitgeroepen tot Euler-jaar. Precies 300 jaar geleden werd Euler geboren te Basel. Zie ook www.euler-2007.ch
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Het fascinerende van symmetrie: 
kracht en schoonheid, doorheen 
natuur, kunst en wetenschap.

Symmetrie vinden we overal rondom ons heen. Het 
trekt ons aan, met onze ogen zowel als met onze 
geest. Of het nu om een bol gaat, een swastika, een 
piramide dan wel een vijfhoek, onmiddellijk nemen we 
er de symmetrie van op. En is symmetrie, of precies 
het breken ervan, niet een centraal idee in kunst, 
architectuur en muziek?

Ook al brengt symmetrie een zekere rust in de 
waarneming, het blijft een begrip dat kracht en 
dynamica bevat om versneld de verbanden tussen 
objecten of structuren te verwerven.  Precies daardoor 
is het van fundamenteel belang om de wereld rondom 
ons te begrijpen tot en met zijn kleinste en meest 
complexe structuren. In de chemie en in de fysica is 
het maar al te vaak de symmetrie die de structuur van 
kristallen of van elementaire deeltjes doet begrijpen, 
of is het precies het aanwenden van onze kennis 
over symmetrie die toelaat om nieuwe materialen te 
bouwen of te plannen.

In de wiskunde wordt symmetrie gecapteerd door de 
transformaties die een gegeven object of structuur in 
zichzelf afbeelden. Het was Arthur Cayley (1821-1895) 
die, mede hierdoor geïnspireerd, het formele begrip 
“groep” invoerde en begon te bestuderen, teneinde de 
symmetrie-eigenschappen van voorwerpen, natuur 
en structuren te doorgronden. Hiermee verwierven 
onderzoekers als Arthur Schoenflies (1853-1928) 
of Werner Karl Heisenberg (1901-1976, Nobelprijs 
Fysica) een instrumentarium om hun baanbrekende 
studie van de kristallografie (Schoenflies) of de 
kwantummechanica (Heisenberg) aan te vatten en 
tot een succes te brengen. De groepentheorie is nog 
steeds één van vele bloeiende onderzoeksdomeinen 
in de wiskunde met spin-offs in een breed universum 
van natuur- en kenniswetenschappen.

Marcus du Sautoy bezorgt ons een unieke kijk in 
de wiskundige geest en laat ons kennismaken met 
waarlijk bijzondere inzichten over symmetrie. Deze 
inzichten en vermoedens hebben uiteindelijk geleid tot 
een erg opwindende ontdekking, tot op vandaag een 
hoogtepunt voor het wiskundig inzicht in symmetrie: 
“het Monster”, een enorm sneeuwkristal dat leeft in de 
196.883-dimensionale ruimte en meer symmetrieën 
telt dan er atomen zijn in de zon.

Paul Igodt

Voor meer praktische informatie over de Christmas 
Lectures: 
Leuven: wet.kuleuven.be/christmaslecture
Kortrijk: www.kuleuven-kortrijk.be/nl/Algemeen/
FacDieRad/Faculteit/Wetenschappen

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

Marcus du Sautoy spreekt op 14 en 15 december e.k. aan de 
K.U.Leuven:
-  Op 14 december om 19u aan de Campus Kortrijk, over 

"Symmetry".
-  Op 15 december om 15u voor de zesde Christmas Lecture 

van de Faculteit Wetenschappen in de Aula Pieter De Somer 
te Leuven, over "Music of the primes". 

Paul Igodt
K.U.Leuven Campus Kortrijk
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Actueel

Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen

Leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onder-
wijs die sterk zijn in natuurwetenschappen kunnen elk jaar 
deelnemen aan de Vlaamse Biologie, Chemie, en Fysica 
Olympiades. De bedoeling van deze Olympische wedstrijden 
is enerzijds de leerlingen uit de laatste graad van het secun-
dair onderwijs te motiveren en te stimuleren om zich verder 
in de natuurwetenschappen te verdiepen en anderzijds om 
de Vlaamse delegatie voor de internationale Olympiades te 
selecteren. Uit een recente enquête blijkt dat zowel leerlingen 
als leerkrachten diverse meerwaarden vinden in een deel-
name aan de olympiades. Deelnemers krijgen niet alleen een 
idee in hoeverre ze een vakgebied beheersen, maar krijgen 
ook – buiten schoolverband - een andere kijk op het vakge-
bied. De extra bagage die men doorgaans moet verwerven 
om deel te nemen werkt hierbij motiverend.

De organisatie van de Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen wordt vanaf dit jaar vanuit de 
K.U.Leuven gecoördineerd. Na tien jaar coördinatie van-
uit de Universiteit Hasselt gaf Prof. Erik Onkelinx op 25 
september jongstleden het Olympisch vuur door aan Prof. 
Luc Van Meervelt. Prof. Marion Crauwels en Prof. Jacky 
Hellemans coördineren respectievelijk de Vlaamse Fysica 
en Biologie Olympiades. Voor de vijfentwintigste editie van 
de Vlaamse Chemie Olympiade blijft Prof. Erik Onkelinx 
trouw op post. Talrijke medewerkers van onze faculteit 
werken mee aan het opstellen en verbeteren van de vragen 
voor de diverse schiftingsrondes en finales, of begeleiden 
leerlingen tijdens de stages of internationale wedstrijden. 
Het secretariaat van de olympiades is sinds begin oktober 
gehuisvest in het Departement Chemie van onze faculteit. 
Een vernieuwde website voor de Vlaamse Olympiades voor 
Natuurwetenschappen werd ontwikkeld zodat de inschrij-
vingen voor de deelnemers in 2008 voortaan elektronisch 
gebeuren. 

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen worden 
interuniversitair georganiseerd door comités die samenge-
steld zijn uit leraren en pedagogische begeleiders uit alle 
onderwijsnetten, en afgevaardigden van de Vlaamse uni-
versiteiten die een studierichting in één van de disciplines 
aanbieden: de Universiteit Hasselt, de Katholieke Universiteit 
Leuven (met Campus Kortrijk), de Universiteit Gent, de 
Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Ze 

werken nauw samen met het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN), de Vereniging voor het 
Onderwijs in de Biologie, Milieuleer en Gezondheidseducatie 
(VOB) en de sectie "Cultuur en Popularisering" van de 
Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV).

De Olympiades voor Natuurwetenschappen krijgen binnen 
het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie ruime 
steun van de Vlaamse Gemeenschap. Ook Solvay Benelux, 
Texas Instruments, het Fonds voor de Beroepsvorming van 
de Bedienden in de Scheikundige Nijverheid, het Federaal 
Wetenschapsbeleid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
sponsoren de werking van de drie olympiades. 

Luc Van Meervelt

In 2008 zullen weerom tal van leerlingen hun kennis van chemie, biologie en natuurkunde testen tijdens de 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Vanaf dit schooljaar worden deze drie olympiades vanuit 
Leuven gecoördineerd. 

Voor meer inlichtingen kunt u tijdens de kantooruren 
terecht op het Wedstrijdsecretariaat van de Vlaamse 
Olympiades voor Natuurwetenschappen, Departement 
Chemie, Celestijnenlaan 200F bus 2404, 3001 Leuven 
(Heverlee), telefoon 016/32 74 71 
e-mail: olympiades@chem.kuleuven.be  
website: www.chem.kuleuven.be/olympiades

Vlaamse Olympiades voor
Natuurwetenschappen

Verantwoordelijke uitgever: L. Van Meervelt, coördinator, KULeuven, Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven
Vrij van zegel volgens art. 198 

www.chem.kuleuven.be/olympiades

19de Vlaamse Biologie Olympiade
Eerste ronde: 23 januari 2008 - Tweede ronde: 5 maart 2008

20ste Vlaamse Fysica Olympiade
Eerste ronde: 30 januari 2008 - Tweede ronde: 20 februari 2008

25ste Vlaamse Chemie Olympiade
Voorronde: 13 februari 2008

Hebben atomen
echt een kleur…

i

?

2008

Finales: 26 april 2008
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In beeld

Wetenschap in de keuken
Consumenten zijn klaar voor een eenvoudige wetenschappelijke uitleg

Verpakkingen, publicitaire folders, populaire tijschriften 
en andere media slaan ons om de oren met woorden als 
cholesterol, verzadigde vetzuren, omega drie of omega zes 
vetzuren, transvetzuren en altijd weer nieuwe voedings-
supplementen en vitaminepreparaten. Daarvoor bestaat 
belangstelling, ook bij de minder wetenschappelijk opgeleide 
medemens. Om iets te begrijpen van de controversen rond 
deze materie is niet veel meer nodig dan enig inzicht in de 
submicroscopische natuur van de stoffen. Misschien kunnen 
wetenschappers in hun omgang met niet-wetenschappers 
een steentje bijdragen tot het verbeteren van het imago van 
de wetenschap, door alledaagse verschijnselen, o.a. bewerkin-
gen beschreven in kookboeken, te verklaren op corpusculaire 
schaal. Ook op school kunnen culinaire aangelegenheden een 
geschikte context vormen voor de verklaring van fysische, 
chemische of biologische verschijnselen. We geven hiervan 
een paar voorbeelden.

Neem een ei…
Een eenvoudig kippenei kan een dankbaar gespreksonderwerp 
vormen. De wet van Archimedes geeft ons de mogelijkheid 
om de versheid van een ei te schatten: in zout water zweeft 
of drijft het oude ei. Hoe ouder het ei en hoe zouter het 
water, des te meer zal het van de bodem loskomen. Zodra 
de kip het ei gelegd heeft begint het immers doorheen de 
schaal gassen, zoals koolstofdioxide en waterstofsulfide, te 
verliezen. Vandaar het geleidelijke gewichtsverlies (terwijl het 

volume nagenoeg constant blijft). Het vrijkomen van zwavel-
verbindingen wijst op de aanwezigheid van zwavelhoudende 
eiwitmoleculen. Die zijn ook verantwoordelijk voor de groene 
zone in een gekookt ei: vrijgekomen sulfide-ionen reageren 
met migrerende ijzerionen uit de dooier en vormen het 
groene ijzersulfide. Vandaar de methode om groenkleuring te 
vermijden: dompel het (niet te oude) gekookte ei onmiddellijk 
in koud water. Het gevormde waterstofsulfide dringt dan niet 
verder door naar de dooier. 

Om een gekookt ei van een ongekookt ei te onderscheiden 
maak je dan weer gebruik van de wet van de traagheid 
(Newton). Als je een ronddraaiend gekookt ei even aanraakt 
met de hand, stopt het onmiddellijk en blijft het onbeweeg-
lijk liggen. Een ongekookt ei begint daarna vanzelf nog wat 
te draaien, omdat het vloeibare eiwit los van de schaal blijft 
bewegen en nu het hele ei terug in beweging zet. 

Om een ei te ‘koken’ heb 
je trouwens absoluut geen 
kokend water nodig. Het is 
de bedoeling om de prote-
inen te doen stollen (beter:
coaguleren) tot een netwerk 
van in elkaar gestrengelde 
lange moleculen. Voor het 
eiwit volstaat dan 63°C 
en voor de dooier 68°C. 
Vandaar ook de mogelijk-
heid om een ‘zacht gekookt’ 
eitje te bereiden: het eiwit 
is dan gestold maar de dooier niet of nauwelijks.

Eetwaren dompelen in koud of in kokend water?
In recepten wordt vaak aangegeven op welk ogenblik je best 
de groenten, de pasta of het vlees in het kookwater brengt. 
De wetenschap kan voor deze proefondervindelijke richtlijnen 
een verklaring geven.

Levende planten hebben een actief waterbeleid: ze houden 
voldoende water vast om de stevigheid van de plant te ver-
zekeren. Door het warme kookwater verliezen de enzymen die 
daartoe bijdragen hun activiteit en sommige bestanddelen 

De kookkunst is nog altijd in hoofdzaak een ambachtelijke activiteit, steunend op traditie, instructie, oefening, 
ambitie en inspiratie. Het eindproduct, een lekkere maaltijd, mooi gepresenteerd en gezond, verdient onze volle 
aandacht. Over de ingrediënten en de bereidingswijzen kan iedereen een woordje meepraten: wie heeft geen 
kookboek in huis? Maar de overvloedige reclame voor voedingswaren, waarbij vaak gewezen wordt op hun 
invloed op de gezondheid, heeft ervoor gezorgd dat talrijke termen vertrouwd in de oren klinken terwijl de ware 
betekenis ervan de meeste verbruikers ontgaat. 

Omega drie in vis
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(pectine en hemicellulose) denatureren. Het resultaat ervaren 
we als ‘mals worden’. Als je de groenten onderdompelt in 
koud water en dat dan aan de kook brengt, vermijd je dat de 
buitenkant puree is en de binnenkant rauw. 
Voor groene planten heeft die werkwijze het nadeel dat de 
kleur verflauwt tot lichtbruin. De aanwezige kleurstof ‘chlo-
rofyl’ wordt immers door zuren omgezet in een grijsbruine 
kleurstof: magnesiumatomen in chlorofyl worden vervangen 
door waterstofionen van zuren uit de plant. Om die verkleu-
ring te beperken kan men dus kort maar hevig verwarmen, 
dit wil zeggen de groenten dompelen in kokend water. 
Een drastische manier om de frisgroene kleur te behouden 
bestaat in het toevoegen van wat natriumwaterstofcarbo-
naat aan het kookwater: dit zout neutraliseert de zuren (het 
is basisch). Helaas wordt de smaak hierdoor eerder negatief 
beïnvloed.

Bij het koken van aardappelen wordt niet zozeer het verzach-
ten van de celwanden beoogd. De knollen bestaan hoofd-
zakelijk uit zetmeelkorrels en water. Door koken in water 
krijgt het zetmeel een lossere (gel)structuur met meer water 
ertussen. Daardoor verandert het ‘beetgevoel’ drastisch. 
Aardappelen koken kan dus best langzaam gebeuren: buiten-
kant en binnenkant hebben dan de kans om gelijkmatig gaar 
te worden. 

Pasta bestaat hoofdzakelijk uit een elastisch netwerk van glu-
tenmoleculen waarin zetmeelmoleculen gevangen zitten die 
(vanaf ongeveer 65°C) veel water kunnen opnemen en daar-
door behoorlijk zwellen. Bij het koken komt een deel van het 
zetmeel in het kookwater terecht. Dit is verlies van eetbare 
materie en kwaliteit: de pasta wordt plakkerig.
Om het vrijkomen van zetmeel zoveel mogelijk te voorkomen, 
moet men dus:
- in een ruime hoeveelheid water koken zodat de zetmeel-

concentratie erin laag blijft en de zetmeelmoleculen tijdens 
het afgieten verdwijnen

- de pasta in kokend water brengen, waardoor het netwerk 
snel gesloten wordt.

Met vlees hebben we weer een ander verhaal. Als je vlees in 
kokend water dompelt grijpt een snelle coagulatie van de 
proteïnen plaats, waardoor de smaakstoffen in (het vet van) 
het vlees opgesloten blijven. Om de smaak van het vlees te 
bewaren, is dit de beste werkwijze. Voor een krachtige bouil-
lon, met veel vleessmaak in de vloeistof, leg je het vlees in 
koud water dat dan langzaam wordt opgewarmd.

Besluit
Wetenschap maakt misschien wel knap, toch blijft het een 
uitdaging om de man of vrouw in de straat ervan te over-
tuigen dat wetenschap niet ver van hun bed staat. Ook mijn 
mede-alumni kunnen er hun steentje toe bijdragen om de 
wetenschap dichter bij de mensen te brengen. De keuken is 
hiervoor een ideale startplaats!

Karel Bruggemans

Meer lezen? Alumnus chemie Karel Bruggemans 
schreef over dit onderwerp het boek 
“Kook-Kunst & Wetenschap”.

Cartoons en tekeningen: Luc De Caluwe
Pagina’s: 160 - Prijs: 19,95 EUR
Uitgeverij De Boeck   
Lamorinièrestraat 31-37, 2018 Antwerpen
Tel. 03/200 15 00
info@uitgeverijdeboeck.be
bestellingen@uitgeverijdeboeck.be
© 2007 Uitgeverij De Boeck nv, Antwerpen
Wettelijk depot: D/2007/9442/514
ISBN 978 90 455 2396 5
NUR 126
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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. 

Science@Leuven 

�

Voorstelling fellows van de faculteit binnenkort online
Omdat we graag de Fellows van de Faculteit Wetenschappen wat uitgebreider aan jullie willen voorstellen, werken we momenteel aan een 
webpagina waarop elke fellow een eigen fiche zal krijgen. Hou dus zeker wet.kuleuven.be/fellows/ in de gaten! Voorlopig kunt u hieronder alvast 
een overzicht van onze fellows terugvinden:

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door de richting en het 
Departement Wiskunde:
• Lieven de Jonge
• Marleen Denorme
• Hilde Dhulst
• Luc Gheysens
• Philippe Jacobs
• Roby Roels
• Jurgen Verschaeve

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door het Departement 
Computerwetenschappen en de 
richting Informatica:
• Griet Barrezeele
• Rudi Maelbrancke
• Bern Martens
• Wim Vanhoof
• Liesbet Verbaeten

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door het Departement 
Natuurkunde & Sterrenkunde 
en door de richting Fysica:
• Frank de Jonghe
• Peter Graller
• Greetje Jongen
• Greet Langie

• Dominique Neerinck
• Jos Peeters
• Steven Stroeykens
• Koen Vandenbussche
• Erno Vandeweert
• Jan Verplancke

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door de richting en het 
Departement Chemie:
• Ludo Aerts
• Marc Behets
• Raf Bouckaert
• Betty Coussens
• Johan Decoene
• Paul Degreef
• Lieven Meerpoel
• Greet Raspoet
• Leo Scheers

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door de richting en het 
Departement Biologie:
• Claude Belpaire
• Marijke Covens
• Peter Durnez
• Boudewijn Goddeeris
• Willy Sleurs
• Barend Verachtert
• Willy Verdonck

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door de Departementen 
Biologie en Chemie en door de 
richting Biochemie:
• Fons Bosman
• Lieve Declercq
• Catherine De Meirsman
• Jos de Sadeleer
• Ingrid Ilsbroux
• Marnix Peferoen
• Jan Van Parijs

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door het Departement 
Geografie-Geologie en door de 
richting Geografie:
• Jan Callemeyn
• Roger Haest
• Guido Knops
• Jeroen Nachtergaele
• Vital Schreurs

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door het Departement 
Geografie-Geologie en door de 
richting Geologie:
• Roland Dreesen
• Johan Van Der Biest
• Blanca van Hasselt

Fellows van de Faculteit 
Wetenschappen, voorgedragen 
door de Faculteit 
Wetenschappen:
• Michel Bogaerts
• Hanne Caenberghs
• Dorine Claeys
• Luc De Ceuninck
• An D'Hoore
• Annemie Geldhof
• Rita Gielis
• Luc Heethem
• Rita Marynissen
• Griet Opgenhaffen
• An Quaghebeur
• Maria Rolies
• Daniëlle Smets
• Gerda Somers
• Filip Van den Wyngaert
• Leo Van Echelpoel
• Michel Vande Voorde
• Brenda Vermaelen

Bij deze geven we jullie graag de data van enkele activiteiten van 
B.V.L.G. voor 2008 mee. Op zondag 2 maart 2008 vindt in Hidrodoe 
te Herentals een familienamiddag plaats rond het thema “water”. 

Zaterdag 19 april 2008 staat een studiedag gepland met excursie over 
“geoconservatie”. Op zaterdag 21 juni is er eerst een excursie voorzien, 
gevolgd door de algemene vergadering.

Aankondiging B.V.L.G.-activiteiten
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Najaarsactiviteit Leuvense Geografen
29 september 2007: een groep moedige geografen trotseert de nat-
tigheid (foto 1). De zandgroeve van Opgrimbie, een uitzonderlijk kijk-
venster op de geologische geschiedenis van de Hoge Kempen, is de 
bestemming van deze activiteit.

Roland Dreesen is onze gids in de heringerichte groeve Kikbeekbron, 
een onderdeel van het Nationale Park van de Hoge Kempen. Roland is 
een bezield geoloog die ijvert voor de erkenning van ons geologisch 
patrimonium als waardevol erfgoed en toeristische trekpleister.

In de groeve van Opgrimbie (foto 2) zijn geologische kijkvensters inge-
richt en is een geologische rotstuin aangelegd, waardoor bezoekers een 
goed idee krijgen van de complexe maar boeiende geologische voor-
geschiedenis van de Hoge Kempen. Diverse geologische verschijnselen 
zijn er bijzonder goed ontsloten: podzolbodems (foto 3), polygonale 
keienbodems (foto 4), het hoofdterras van de oude Maas (berggrind), 
fossiele bodems, bruinkool (foto 5) en witte zanden uit de Formatie van 
Bolderberg. Bovendien getuigen de grote Maasgrindblokken in de rots-
tuin, die werden geselecteerd uit het grindpakket, van de gevarieerde 

geologie van de diverse stroomopwaarts gelegen herkomstgebieden uit 
de Ardennen en Noord-Frankrijk (foto 6).

Na de interessante gecommentarieerde rondleiding in de groeve was 
het tijd voor een glas of tas om na te praten. Later op de avond wissel-
den de die-hards het Pralientje voor het Daelhof voor het ruigere werk. 
En warempel: iedereen vond ook dié locatie (na een tijdje)!

Wie er niet bij kon of wilde zijn had – traditiegetrouw – ongelijk, maar 
kan een en ander nog bijbenen dankzij de volgende publicaties:

• R. Dreesen, 2007, Zoekkaart Keien voor het Nationaal Park Hoge 
Kempen, NPHK i.s.m. LIKONA. Te bestellen via de rubriek ‘winkel’ op 
de website van het NPHK: www.nationaalpark.be 

• R. Dreesen, J. Mareels & S. Fries, 2006. De zandgroeve van Opgrimbie: 
een uitzonderlijk kijkvenster op de geologische geschiedenis van de 
Hoge Kempen. In: LIKONA jaarboek 2005, www.limburg.be/likona/
publicatie.html

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100, 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 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  
en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 72 15 - e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil
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S@l: Yvan, kan je kort je loopbaan even schetsen? 

Ik ben in 1938 in Oostende geboren, maar ben opgegroeid 
in Brugge. Na de oorlog heb ik tot mijn 18de in Duitsland 
verbleven, waar mijn vader beroepsmilitair was. Ik heb er 
mijn middelbare studies gedaan aan het Koninklijk Atheneum 
in Rösrath. Nadien ging het richting Leuven, waar ik 
uiteindelijk in 1967 een doctoraat natuurkunde behaalde 
onder Prof. Van Itterbeeck. De daaropvolgende jaren heb ik 
bijna volledig op het CERN doorgebracht, waar ik onderzoek 
deed naar supergeleidende caviteiten en supergeleide 
magneten (je weet wel, die dingen die nu nog gebruikt 
worden in deeltjesversnellers). In 1970 ben ik teruggekomen 
naar Leuven, waar (gelukkig!) het nieuwe gebouw van 
natuurkunde net af was. Ik ben daar dan begonnen met het 
oprichten van een labo rond supergeleiding en magnetisme. 
Gedurende de jaren zijn steeds meer collega’s deze groep 
komen ondersteunen, zodat de afdeling bij mijn emeritaat in 
2003 uit ongeveer 80 mensen bestond.

S@l: Valt zo iemand niet in een zwart gat bij het 
emeritaat?

(hevig) Ik ken geen zwart gat! Ik heb na mijn emeritaat 
nog een jaar les gegeven voor de bio-ingenieurs, een 
activiteit die ik steeds zeer graag heb gedaan. Voor de 
rest heb ik niet “meer of minder” werk dan vroeger, het 
is vooral “ander” werk. Zo laat ik het beleid en de interne 
werking van de afdeling volledig over aan de jongere 
collega’s en begeleid ik ook geen doctoraten meer, al blijf 
ik nog steeds ter beschikking om de jongere collega’s met 
raad bij te staan. Tegenwoordig word ik meer gevraagd 
als expert of adviseur in adviesraden en commissies. De 
voormalige rector Oosterlinck heeft mij als lid van de 
Inrichtende Overheid van de universiteit gevraagd en ik 
ben ook lid van de associatieraad, waar ik mij bezig hou 
met het onderzoeksaspect. In die functie probeer ik zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn op de Algemene Vergaderingen 
van de hogescholen en word ik van nabij betrokken bij de 

Hoe is het nu met…

Een gesprek met emeritus Yvan Bruynseraede

Het leek ons een goed idee om iemand te interviewen die de evolutie van onze universiteit de laatste dertig 
jaar van nabij heeft meegemaakt en vaak mee heeft beïnvloed. En zo’n emeritus kan toch zeker gemakkelijk 
tijd vrijmaken voor een gesprekje. Niet dus. Als we hem bellen beseffen we meteen dat het zeer moeilijk gaat 
worden. Even overwegen we om hem te interviewen op de luchthaven, terwijl hij zit te wachten op zijn volgende 
vliegtuig. Tot we hem per toeval toch te pakken krijgen. Een gesprek met Yvan Bruynseraede.

MRS Fall Meeting 2006, 
Boston. Co-organisator 
Symposium “Integrated 
Nanosensors”. V.l.n.r.: 
Prof. J.T. Devreese,  
Prof. K. Schuller,  
Prof. Y. Bruynseraede, 
Prof. J. Budnick
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academisering van de hogescholen. Op die manier heb ik 
van nabij kunnen leren wat de verwachtingen van onze 
hogescholen zijn en de moeilijkheden die ze ondervinden. 
Voor mijn onderzoek ben ik nu vooral bezig met het 
organiseren van symposia en gestructureerde sessies op 
grote conferenties. Vooral voor de Materials Research Society 
heb ik de laatste jaren nogal wat symposia georganiseerd 
over nanomagnetisme, nanosensors en dergelijke meer. Dat 
brengt me dan weer op andere plaatsen zoals San Francisco, 
Boston, Cancun of China. Maar de meeste tijd gaat toch 
naar adviesopdrachten en opdrachten als expert in diverse 
commissies in binnen- en buitenland (het is teveel om op 
te noemen hoor). Zo moet ik voor de Onderzoeksraad, het 
FWO, SCK.CEN en VITO regelmatig onderzoeksprojecten 
beoordelen. In het buitenland heb ik als lid van het European 
Research Council panel een zoektocht naar en evaluatie 
van de 15 beste toponderzoekers in Europa begeleid. Ik heb 
alle fysicadepartementen van Zweden en die van Nijmegen 
en Eindhoven mee bezocht en geëvalueerd. Daarbij moet 
je erg zorgvuldig te werk gaan, want zo’n evaluatie kan 
enorme gevolgen hebben voor de carrière van de betrokken 
onderzoekers. 
En dan blijken de uitgevers van de wetenschappelijke 
tijdschriften vrij snel door te hebben dat je emeritus wordt. 
Ik krijg de laatste tijd wekelijks manuscripten toegestuurd die 
op hun degelijkheid nagelezen moeten worden. Vooral van 
Physical Review Letters (n.v.d.r. een van de toptijdschriften in 
de natuurkunde) en de Physical Review (waar ik jarenlang in 
de editorial board zat), maar ook bij Nature en Science weten 
ze mij te vinden.

S@l: Je bent voorzitter van de Onderzoeksraad geweest. 
Hoe heb je het onderzoek zien evolueren?

Enorm! Er is een zeer sterke evolutie geweest in het belang 
van en de rol die de Onderzoeksraad speelt. Ik heb er 
altijd voor gestreden dat de Onderzoeksraad niet alleen 
zou evalueren maar ook stimuleren. Als voorzitter van de 
Onderzoeksraad heb ik altijd het belang van het onderzoek 
willen propageren. Zo stond ik erop dat ik persoonlijk 
aanwezig was tijdens de visitaties van de onderzoeksgroepen 
die een projectaanvraag hadden ingediend. En dat niet 
alleen in de exact wetenschappelijke richtingen, maar ook 
in de humane wetenschappen. Als exacte wetenschapper 
hebben wij er vaak geen idee van hoe het er bij humane 
wetenschappen aan toe gaat en welke moeilijkheden die 
mensen moeten overwinnen. Weet je, door zo'n functie in 
de Onderzoeksraad leer je de universiteit echt van binnenuit 
kennen. 

S@l: Je hebt jarenlang les gegeven aan grote groepen 
studenten. Hoe heb je dat onderwijs zien evolueren?

Ik heb tot 2004 les gegeven aan de kandidaturen bio-
ingenieur en ik heb dat steeds graag gedaan. Er heerst daar 
een erg goede sfeer met actieve studenten. Sommige jaren 
waren de groepen zo groot dat ik de les twee keer moest 
geven. Maar ik heb de lessen in de kandidaturen altijd als 
heel positief ervaren. Ik heb in commissies gezeten die 
de opleiding in de kandidaturen moesten evalueren en ik 

heb daar geleerd dat de studenten de basisvakken fysica 
zeer sterk apprecieerden. Niet enkel in de richting bio-
ingenieur overigens, maar ook bij de ingenieurs en de andere 
wetenschappelijke richtingen. Het blijft zeer belangrijk dat wij 
een grote inspanning leveren voor deze servicevakken naar de 
andere faculteiten.

S@l: Welke realisatie gaf je de meeste voldoening?

Ik ben blij dat ik de kans gekregen heb om een labo te 
“mogen” oprichten en uitbouwen dat toch een zekere faam 
heeft verworven in Europa en in de wereld. Ik heb altijd 
getracht om zeer goede mensen aan te trekken, mensen 
die beter waren dan mezelf. Ook op mijn periode in de 
Onderzoeksraad kijk ik met enige fierheid terug. Samen met 
collega Herman Vanden Berghe lag ik aan de basis van het 
huidige evaluatiesysteem. Vroeger was er een structurele 
financiering, wij hebben dat omgebogen tot een financiering 
op basis van projecten. En ik heb altijd geprobeerd een 
toekomstgerichte visie te hebben. Begin jaren 90 waren wij 
bezig met projecten rond nanowetenschappen en ik denk 
dat we hier toch wel een en ander hebben verwezenlijkt. 
Je kunt dus moeilijk beweren dat wij op het laatst met de 
hype zijn gaan meedoen! Ook op de vele internationale 
samenwerkingen kijk ik met genoegen terug.

S@l: En ten slotte, welke raad kan je aan een jonge, 
beginnende onderzoeker geven?

(resoluut…) Het is absoluut noodzakelijk om naar het 
buitenland te gaan en dan bedoel ik niet voor 6 maanden. (… 
en nuanceert dan) Het hangt ervan af. De doctoraatsopleiding 
staat aan de K.U.Leuven op een zeer hoog niveau. Als je een 
functie ambieert in een hogeschool (waar weldra ten gevolge 
van een pensioengolf veel vacatures in te vullen zullen zijn), 
dan kan je daar met dat doctoraat direct terecht. Ook de 

Werkbezoek aan Huazhong University of Science & 
Technology (HUST), april 2004, in het kader van het 
Bilateraal Project China – Vlaanderen (K.U.Leuven-HUST)
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industrie smeekt de laatste tijd om wetenschappers en vaak 
om mensen met een doctoraat. Maar als je een academische 
carrière ambieert, dan blijf ik erbij dat dat niet mogelijk is 
zonder internationale ervaring. Om succesvol te zijn in het 
hedendaags onderzoek zou je vier tot zes jaar naar het beste 
buitenlandse labo in je domein moeten gaan, waarmee ik niet 
bedoel dat dat steeds in de VS moet liggen.
En je moet uiteraard hard werken.

S@l: Bedankt voor dit gesprek.

       
 Interview: Walter Lauriks

Yvan Bruynseraede wint  
2007 Somiya Award.

Nadat dit interview plaatsvond, ontving Yvan 
Bruynseraede samen met Yvan Schuller een 
belangrijke internationale materiaalonderzoekprijs, de 
2007 Somiya Award. Ze kregen deze prijs toegekend 
voor hun gezamenlijke onderzoeksactiviteiten rond 
het thema “Structure and Physical Properties of 
Superconducting and Magnetic Nanostructures”. 
Een opgenomen voordracht over hun gezamenlijk 
werk, rond metallische superroosters, is te vinden op  
http://ischuller.ucsd.edu/movies/Somiya.php

Deze prijs valt – toevallig – samen met het toekennen 
van de Nobelprijs Fysica aan A. Fert en G. Grunberg. 
Onderzoek van magnetische multilagen, en in het 
bijzonder het GMR-effect, is gedurende lange tijd één 
van Yvan’s belangrijkste onderzoeksthema’s geweest. 
Grunberg heeft heel wat expertise over de groei van 
multilagen opgebouwd tijdens zijn verblijf in het 
laboratorium van Yvan Schuller, en Yvan heeft met 
zijn groep ook samengewerkt met Grunberg. Over de 
jaren heen had hij ook veelvuldige contacten met A. 
Fert.

Meer info over de Somiya Award,  
zie www.iumrs.org 

Leuven

Arenberg Doctoral School 

http://set.kuleuven.be/doctoral/ 
Wens je een doctoraat aan te vangen?

Bekijk hier het overzicht van de vacante  
doctoraatsprojecten! 
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Elk van de meer dan negentig studenten in het eerste jaar 
wetenschappen werd aan één van de studiebegeleiders 
toevertrouwd. Hilde Dhulst en Marleen Denorme zijn 
licentiaat wiskunde, Johan Decoene is licentiaat scheikunde 
en Koen Vandenbussche is licentiaat natuurkunde. Allen zijn 
Leuvense alumni en sinds 8 juni ook Fellow van de Faculteit 
Wetenschappen. Hun studententijd ligt al een hele tijd 
achter de rug en intussen staan ze al ettelijke jaren voor 
de klas. In hun scholen zijn ze ook nauw betrokken bij de 
studiekeuzebegeleiding van de laatstejaars. Dit jaar kregen ze 
dus de kans om hun ervaring te gebruiken om studenten te 
begeleiden op een toch belangrijk schakelmoment.
Concreet kunnen de begeleiders niet alleen studenten 
begeleiden in specifieke inhouden: er is ook tijd om de 
studenten te interviewen, colleges te volgen, cursussen te 
evalueren of zelfs te helpen bij practica. Studenten kunnen 
de begeleiders in de namiddag bereiken maar maken ook een 
afspraak via e-mail.

We laten de studiebegeleiders zelf aan het woord:

Johan Decoene:

De studenten hebben elk hun persoonlijke studiebegeleider. 
Bij het begin van het academiejaar wordt elke student 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Zo kunnen 
we ons een goed beeld vormen van de student en kunnen 
we onze werking toespitsen op de individuele noden. 
Vooral in het eerste semester is er vraag naar vakspecifieke 
begeleiding, een bemoedigend gesprek, een oplossing voor 
een praktisch probleem. Eens de studenten het reilen en 
zeilen aan de campus gewoon geworden zijn, gaan ze meer 
en meer hun eigen weg. Zo hoort het ook.

Marleen Denorme: 

Het project was voor ons eigenlijk een beetje een stap 
in het onbekende. Al tijdens de zomervakantie van 2006 
hadden we contact met elkaar en werden eerste concrete 
afspraken gemaakt. Zo waren we bijna elke middag met 

Persoonlijke studiebegeleiders vormen een brug

Aan de K.U.Leuven Campus Kortrijk ging vorig jaar een nieuw project voor de studenten wetenschappen van 
start. Het project focust op ondersteuning en studiebegeleiding bij de overstap van het secundair onderwijs naar 
het eerste bachelorjaar. Wat dit project uniek maakt is dat er een beroep wordt gedaan op ervaren leerkrachten 
die nog steeds een taak hebben in het secundair. Zij brengen hun dagelijkse praktijkervaring mee naar de 
faculteit.

V.l.n.r. Marleen 
Denorme, Hilde Dhulst, 
Koen Vandenbussche 
en Johan Decoene

Science@kortrijk
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twee begeleiders present. Elk semester belegden we enkele 
vergaderingen waarin we de ervaringen met onze studenten 
uitwisselden. Tijdens die besprekingen werd ook gezocht 
naar oplossingen voor kleine of grotere problemen die bij de 
studenten leefden. 

Hilde Dhulst:

Van studenten die een bachelor in de wetenschappen 
aanvangen wordt een degelijke basiskennis wiskunde 
verwacht. Vooral studenten die tijdens het secundair 
onderwijs die brede basis niet kregen doen een beroep op 
inhoudelijke begeleiding voor wiskunde.
Als ik op de campus een student tegenkom, en hij of zij mij 
aanspreekt over de sfeer in de groep, het feit of het studeren 
lukt of niet, de ervaringen met proffen en assistenten, dan 
heb ik de indruk dat het project in elk opzicht geslaagd is.

Koen Vandenbussche:  

Het project is voor mij uiterst boeiend en leerrijk. Het heeft 
mijn kijk op onderwijs verruimd. Toch blijft het een moeilijk 
balanceren tussen het pamperen van de studenten en hen 
hun eigen weg laten zoeken. Wat ik leer op de campus neem 
ik natuurlijk ook mee naar de klas en ik hoop dat dit dan 

weer bijdraagt tot een beter wederzijds begrijpen. In het licht 
van alle onderwijshervormingen moet ik toch toegeven dat 
op de Campus Kortrijk het onderwijs op een hoog niveau 
staat en men daaraan vasthoudt. Dit kan ik alleen maar 
toejuichen!   

Ook de studenten lieten zich inmiddels positief uit over 
dit initiatief. In een anonieme bevraging onderschrijven zij 
duidelijk het laagdrempelig karakter van de begeleiding, en 
typeren ze het initiatief als motiverend, geruststellend en 
kwaliteitsvol. Voor inhoudelijke ondersteuning is de vraag bij 
wiskunde-inhouden het grootst.

Of dit initiatief een positieve impact heeft op de slaag-
cijfers is niet eenvoudig hard te maken. Feit is dat het 
studierendement van studenten die aan Campus Kortrijk 
starten, zoals reeds uit meerdere externe visitaties bleek, 
opvallend hoog is en blijft. Een goede brug, een degelijke 
start en studiebegeleiders die aanmoedigend opvolgen, 
dragen hier zeker toe bij.

Paul Igodt

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 augustus tot 31 oktober 2007

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Natuurkunde 24 augustus 07 Jan ROSSEEL Aspects of cosmology in supergravity. A. Van Proeyen  

Biologie 27 augustus 07 Sandy JACOBS Proteomic Applications in Neuroanatomy: a search for new regional markers in the mammalian brain. L. Arckens  

Geografie 28 augustus 07 Filip DE MAESCHALCK Stadsgewestvorming en electoraal-geografische dynamiek. Een onderzoek in Brussel en Antwerpen. C. Kesteloot   

Natuurkunde 30 augustus 07 Caroline VANDENPLAS Correlaties in kwantumsystemen met hoge graad van symmetrie. M. Fannes

Scheikunde 18 september 07 Maarten KOSTERMANS Anionbinding of N-confused calix[4]pyrroles and acyclic analogues. W. Dehaen

Natuurkunde 27 september 07 Sam COECK Search for non Standard Model physics in nuclear beta-decay with the WITCH experiment. N. Severijns

Biologie 28 september 07 Sylvia GROMMEN Role of the thyrotropin receptor and thyroid hormone receptor beta2 in the bottom-up communication 
within the hypothalamo-pituitary thyroidal axis of the chicken (Gallus gallus). 

V. Darras

Scheikunde 28 september 07 Ben THIJS Task specific ionic liquids for solubilizing metal compounds. K. Binnemans

Biochemie 1 oktober 07 Timea SZANTO Modulation of the binding of von Willebrand factor to glycoprotein Ib or collagen by mutations and 
phase peptides.

H. Deckmyn /  
K. Vanhoorelbeke /  
J. Harsfalvi 
(Debrecen, Hongarije)

Scheikunde 10 oktober 07 Karen DELEERSNYDER Lanthanide-mediated organic synthesis: lanthanide(III) compounds as Lewis acid catalysts and cerium(IV) 
compounds as reagents for reactions in ionic liquids.

K. Binnemans

Biochemie 12 oktober 07 Carmen FRANCIS Molecular-genetic analysis of Drosophila melanogaster neprilysin 1-5 and Locusta migratoria ECE. R. Huybrechts

Natuurkunde 12 oktober 07 Steven BREMS Magnetization reversal and domain structure in the polycrystalline Co/CoO exchange bias system. C. Van Haesendonck 
/ A. Volodine

Wiskunde 22 oktober 07 Luis Hilmar VALDIVIESO 
SERRANO

Likelihood inference in processes of Ornstein-Uhlenbeck type. W. Schoutens

Wiskunde 22 oktober 07 Katrien ANTONIO Statistical tools for non-life insurance: essays on claims reserving and ratemaking for panels and fleets. J. Beirlant

Natuurkunde 24 oktober 07 Nele VELDEMAN The influence of doping on the physicochemical properties of coinage metal clusters: enhanced stabilities 
and modified chemical activities.

P. Lievens

Natuurkunde 25 oktober 07 Katrijn CLÉMER Electron spin resonance probing of point defects in Si/high-k structures and functional oxides. A. Stesmans

Wiskunde 26 oktober 07 Karolien LEFEVER Fundamentele parameterbepaling voor sterren van spectraal type B. C. Aerts

Biologie 29 oktober 07 Katrien LE ROY Structure-function analysis of Glycoside Hydrolase Family 32 (GH32) plant invertases and fructan 
exohydrolases.

A. Van Laere

Biochemie 30 oktober 07 Kelly KUPPENS Biosynthese van metallothioneïnes in humane hematopoietische precursorcellen. M. De Ley
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Een doctoraat

Uit mijn thesis had ik opgestoken dat kleine waterlichamen 
interessante modelsystemen kunnen zijn voor ecologisch 
onderzoek. De tijdelijke wetlands uit mijn thesis waren ideaal 
voor het lopend onderzoek naar duurzaam watergebruik 
in de regio, maar vrij groot en complex voor fundamentele 
ecologische vraagstellingen. Voor mijn doctoraat viel de 
keuze dan ook op een eenvoudiger studiesysteem: tijdelijke 

zoetwater rotspoelen gelegen op een bergtop in centraal 
Zuid-Afrika. Het grote voordeel van het werken met een 
dergelijk natuurlijk veldlaboratorium is dat deze poeltjes 
lokaal in zeer hoge densiteiten voorkomen (repliceerbaarheid), 
dat ze een relatief simpele fysisch-chemische structuur 
hebben en dat ze door hun kleine grootte makkelijk 
experimenteel te manipuleren zijn. Deze voordelen laten toe 
dat we in een dergelijk systeem ecologische vragen kunnen 
testen en ecologische processen kunnen kwantificeren 

Ecologie: rotspoelen als modelsystemen voor metagemeenschappen
Een doctoraatsonderzoek in een ontwikkelingsland, door Bram Vanschoenwinkel

In 2001 startte ik in de eerste kandidatuur biologie aan de K.U.Leuven. Aan doctoreren dacht ik toen helemaal 
nog niet. Dat was weggelegd voor enkele gelukkige genieën, meende ik. Tijdens mijn opleiding, en vooral door in 
contact te komen met assistenten die volop aan het doctoreren waren, begon ik mijn mening echter gaandeweg 
te herzien. Ik koos voor de afstudeerrichting dierkunde en de specialisatie ecologie. Een eindwerk bij Prof. Luc 
Brendonck over de dierlijke diversiteit in tijdelijke wetlands in de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie vormde een 
mooie aanleiding voor meer. We dienden dan ook samen een aanvraag in voor een doctoraal mandaat bij het 
FWO. 

Verslag

Figuur 1: Uitzicht over verschillende tijdelijke rotspoelen op de top van de Korannaberg (Zuid-Afrika)
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die omwille van praktische redenen veel moeilijker of 
zelfs onmogelijk te meten zijn in andere aquatische of 
terrestrische systemen.

Metapopulaties en metagemeenschappen

Natuurlijke habitatten raken meer en meer versnipperd, 
grotendeels als gevolg van de toenemende exploitatie en 
expansie van de mens. Deze habitatfragmentatie zorgt ervoor 
dat, voor verschillende soorten, de populaties meer en meer 
geïsoleerd worden van elkaar. Dit is een bijzonder negatieve 
evolutie aangezien kleine geïsoleerde populaties vatbaarder 
zijn voor extinctie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
ruimtelijke structuur van populaties gaandeweg een grotere 
rol is beginnen te spelen in de ecologie. 
Populaties van individuele soorten interageren met elkaar 
in de ruimte door migratie en uitwisseling van individuen 
en genen zodat we kunnen spreken van een overkoepelende 
“metapopulatie”. Wanneer we de lijn doortrekken naar een 
hoger niveau, namelijk dat van de volledige gemeenschap, 
kunnen we zelfs stellen dat de populaties van alle verschil-
lende soorten die voorkomen in een ruimtelijk gestructu-
reerde habitat samen één grote “metagemeenschap” vormen.

Doelstellingen 

In mijn onderzoek bestudeer ik in een eerste luik de 
interacties tussen de verschillende gemeenschappen in de 
tijdelijke rotspoelen. Hiervoor werd onder andere de migratie 
van verschillende soorten tussen de poelen gemeten en 
vervolgens de impact van deze interacties op de structuur 
van de gemeenschappen bekeken. Verschillende tijdelijke 
poel invertebraten hebben vleugels en kunnen op die manier 
actief migreren. Anderen produceren dormante eitjes die 
zich door middel van wind, waterstromen of via dierlijke 
vectoren (zoals kikkers en vogels) verspreiden. In het tweede 

luik van mijn doctoraat wordt één specifieke metapopulatie 
in groot detail bekeken, waarbij we patronen in de migratie 
en de ontluiking van de dormante eieren, proberen te 
linken aan de genetische structuur van de metapopulatie. 
Het modelorganisme dat hiervoor geselecteerd werd is een 
primitieve kreeftachtige die lokaal bijzonder abundant is in 
de tijdelijke rotspoelen: het kiewpootkreeftje Branchipodopsis 
tridens. Deze informatie zal dan aangewend worden om een 
model op te stellen voor de persistentie van deze soort.

Op expeditie in Zuid-Afrika

Enkele weken nadat het blijde nieuws gekomen was dat het 
FWO mij een beurs had toegekend, rammelde een roestige 
Volkswagen Golf (net als zijn bestuurder bouwjaar 1983) 
over de zandwegen tussen Bloemfontein en de Korannaberg, 
een vroege uitloper van de Drakensbergen, die zoals hun 
naam doet vermoeden, geleidelijk als tanden oprijzen uit 
de stoffige grasvlakten om uiteindelijk samen te vloeien 
tot een imposante bergketen. Na een kort bezoek aan de 
universiteit van Bloemfontein, de hoofdstad van de Vrijstaat 
provincie, was de tijd immers gekomen om de berg op te 
zoeken die een centrale rol zou spelen in mijn doctoraat. 
J.R.R. Tolkien, gerenommeerd schrijver en vader van de 
Lord of the Rings-saga, zag in deze streek het levenslicht. 
Sommigen beweren dat hij het desolate landschap rond zijn 
geboortestad als inspiratie gebruikte voor het duistere land 
van Mordor. Als compensatie voor deze uitgestrekte leegtes, 
die enkel doorkruist worden door een eenzame struisvogel, 
springbok of gemotoriseerde bioloog, hebben de lokale 
bewoners getracht de zwaarmoedigheid van het landschap 
te compenseren door hilarische plaatsnamen te geven aan 
de stoffige gehuchten waarin ze zich gevestigd hebben. 
Enkele voorbeelden van grappige plaatsnamen zijn onder 
andere Paradys, Weltevre, Lekkerleve en het aanlokkelijke 
Mooimeissieshoek. 
De gemiddelde boer in de Vrijstaat spreekt geen Engels, en 

Bram Vanschoenwinkel

Figuur 2: Modelorganisme: het kieuwpootkreeftje 
Branchipodopsis tridens met een detailopname van een rustei
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als hij deze taal, een overblijfsel van de Engelse bezetter die 
de boeren opsloot in concentratiekampen, toch beheerst 
zal hij liever doodvallen dan ze te gebruiken. Gelukkig lijkt 
Vlaams bijzonder goed op Afrikaans zodat ik me ook bij de 
landeigenaar van de Korannaberg goed verstaanbaar kon 
maken en meteen op sympathie kon rekenen. Boer Danie 
en zijn vrouw stelden dan ook meteen aan de voet van 
de berg een hut ter beschikking waar ik kon verblijven. De 
muren en de vloer waren volledig opgetrokken uit gedroogde 
koeienmest. Een lamp, een stopcontact en een matras gevuld 
met stro: meer had ik niet nodig. 

Close encounters

Na een verblijf van enkele maanden in mijn hut mocht ik 
me tot de plaatselijke fauna van de Korannaberg rekenen. 
Naast enkele troepen nieuwsgierige bavianen is de 
Korannaberg immers ook de thuishaven van heel wat dierlijk 
schoon zoals stekelvarkens, jakhalzen, aardwolven en het 
schuwe aardvarken. Ook katachtigen zoals de caracal en 
het luipaard ontbreken niet. Dat de lokale organismen de 
aanwezigheid van een Europese exoot niet steeds op prijs 
stellen, mocht ik meer dan eens aan den lijve ondervinden. 
Zo was ik ’s avonds laat nog naarstig aan het werk op mijn 
‘schootrekenaar’ (Afrikaans voor laptop) in mijn schaars 
verlichte schuurtje aan de voet van de berg, toen de muziek 
plots verstoord werd door een kwalijke ruis. Een technisch 
mankement vermoedend draaide ik resoluut het volume 
van mijn radio dicht maar moest constateren dat het geruis 
bleef. Mijn nieuwsgierigheid kreeg snel de overhand zodat 
ik vluchtig een blik onder de tafel wierp. Opgerold in een 
sinistere spiraal lag daar, op nog geen 30 cm van mijn blote 
tenen, een kanjer van een pofadder. Deze slang staat bekend 
voor zijn slecht karakter en is verantwoordelijk voor 75% 
van alle levensbedreigende slangenbeten in Zuid-Afrika. 

IJzingwekkend traag trok ik centimeter voor centimeter mijn 
voeten op. Sinds die ontmoeting behoort een slangencheck 
voor het slapengaan dan ook tot de dagelijkse routine.

Perspectieven

Leven en werken in een ontwikkelingsland is niet altijd even 
gemakkelijk. Naast de bureaucratische chaos (ook niet vreemd 
in ontwikkelde landen), kunnen criminaliteit en corruptie 
het verzamelen van gegevens enigszins bemoeilijken. Mits 
een zeer betrouwbaar lokaal netwerk, wat voorzichtigheid, 
een flinke dosis geduld, optimisme en flexibiliteit bij 
tegenslagen, zijn deze problemen echter niet onoverkomelijk 
en kan ook werken in dergelijke gebieden resulteren in 
goede wetenschap. Ondertussen zijn reeds twee succesvolle 
expedities achter de rug, die zich vertaalden in enkele goede 
publicaties. Jonge wetenschappers die zin hebben om hun 
horizon te verruimen en niet bang zijn voor een uitdaging wil 
ik dan ook warm aanbevelen om de sprong te maken, en een 
project aan te vragen in een ontwikkelingsland. 

Bram Vanschoenwinkel
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Campuspraat

Op vrijdagnamiddag 14 september ll. vierden collega’s, medewerkers, 
familieleden, oud-studenten, oud-studiegenoten en vrienden het 
emeritaat van Frans Ollevier voor een rijke schare aanwezigen in de 
Promotiezaal van de Universiteitshallen.  

Frans Ollevier is klein begonnen in 1983 met een bescheiden lab, een 
paar doctorandi en nagenoeg geen werkingsmiddelen. Hij is groot 
geëindigd met een team van vijf professoren (ZAP’ers), 8 administratie-
ve en technische medewerkers (ATP’ers), 17 postdoctorale onderzoekers 
en 34 doctorandi. Daarachter schuilen onder meer tientallen projecten, 
onnoemelijke aantallen licentiaten in de biologie, meer dan dertig doc-
toraten in de biologie, meer dan 150 wetenschappelijk geëvalueerde 
publicaties, en een uitgebreid departementaal dienstbetoon. 

Zijn Westvlaamse wortels indachtig, had hij een goede neus hoe pro-
jecten te definiëren en aan de man te brengen. Frans had subliem 
strategische inzichten om de meest recente ontwikkelingen in het 
laboratorium uit te testen en te ontwikkelen, al dan niet in samenwer-
king. Zijn wetenschappelijke honger is altijd zeer groot geweest, wat 
maakte dat in het laboratorium geen organisme te vreemd was om te 
bestuderen. Dus behoorde zowel de ecologie van de Legionella-bacterie 
(oorzaak van legionellose), de endocrinologie van de Afrikaanse katvis 
(een belangrijke aquacultuursoort) als de ecologie van de visgemeen-
schap van de Schelde (gelukkig herstellend en met de onvoorwaarde-
lijke steun van de industrie) tot zijn onderzoeksportfolio. Zijn interesse 
varieerde van fundamenteel tot toegepast, inclusief de valorisatie voor 
industrie en maatschappij (in de ware zin van de academische onge-
bondenheid). Het onderzoek ging mee met de tijd, zoals te merken aan 
de opeenvolgende namen van het laboratorium: van Laboratorium voor 
Ecologie en Aquacultuur, naar Laboratorium voor Aquatische Ecologie, 
tot Laboratorium voor Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie. 

De vertaling van zijn onderzoek in pragmatische toepassingen buiten 
Europa is indrukwekkend. Onderzoek in Afrika (en later Azië en Zuid-
Amerika) gebeurde vaak heel dicht bij de lokale mensen (in Afrika o.a. 
in Ivoorkust, Kameroen, Congo, Burundi, Rwanda, Kenya, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika). Het was geen gemakkelijke opdracht, getuige het verlaten 
van Butare (Rwanda) als gevolg van de genocide in 1994 en de huidige 
VLIR-opdracht in Zimbabwe (torenhoge inflatie en continue verpaupe-
ring, getuige de recent ontvreemde computers). Het gebeurde nagenoeg 
altijd in nauwe samenwerking met Belgische en lokale collega’s. 

Hij leidde honderden studenten op in de biologie, ecologie, hydrobiolo-
gie en aquacultuur, inclusief stages in de biologische stations van het 
Franse Ambleteuse (F) en het Britse Dale en Slapton. Zijn zeer uitgebreid 
lessenpakket was piekfijn verzorgd, leuk om te volgen en aangepast aan 
de laatste didactische methodes.
 
Als afdelingshoofd volgde hij zeer aandachtig de laatste ontwikkelingen 
op. Hij deed dat met veel overtuiging en met taktisch doorzicht. Het is 
onder meer door zijn bijdrage dat het Departement Biologie op de uni-
versitaire kaart staat.

Frans Ollevier had veel aandacht voor de mens achter het werk. 
Luisteren en stimuleren met de nodige diplomatische achtergrond 
waren zijn sterke punten. Je kon aan zijn bureau aanbellen voor een 
woordje of een probleem, onmiddellijk ontvangen worden voor een 
gesprek en “beter” buiten komen. Zieke medewerkers kregen een kaart 
en/of attentie, afzwaaiende onderzoekers en personeel werden bedankt 
met een woord en een attentie. Zo nodig bezocht hij de mensen thuis. 
De toespraken naar aanleiding van het jaarlijkse kerstfeest en de 
zomerbarbecue zijn uniek. 

Kortom, we gaan Frans missen. Gelukkig leeft zijn werk en visie voort 
in vier ZAP’ers, Luc Brendonck (laboratoriumhoofd Aquatische Ecologie 
en Evolutiebiologie), Luc De Meester (departementshoofd), Robby Stoks 
en Filip Volckaert (laboratoriumhoofd Diversiteit en Systematiek van 
Dieren), en een grote groep medewerkers met hun projecten.

Filip Volckaert

Emeritaat Frans Ollevier, Departement Biologie

Nieuwe benoemingen profielvacatures

DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE
BARTIC Carmen - Afdeling Vaste-Stoffysica en Magnetisme
CARLON Enrico - statistical and computational physics – Afdeling 
Theoretische Fysica
DE COCK Mieke - academische lerarenopleiding
VANDERVORST Wilfried – experimenteel onderzoek elektrische en 
structurele eigenschappen halfgeleider (nano)structuren – Afdeling 
Kern- en Stralingsfysica

DEPARTEMENT CHEMIE
ROBBEN Johan – moleculaire biologie – Afdeling Biochemie, 
Moleculaire en Structurele Biologie
VAN DER EYCKEN Erik – organische synthese – Afdeling Moleculair 
Design en Synthese
GODERIS Bart – polymeerchemie – Afdeling Moleculaire en 
Nanomaterialen

DEPARTEMENT BIOLOGIE
MOONS Godelieve - neurale ontwikkeling en regeneratie - Afdeling 
Dierenfysiologie en Neurobiologie

DEPARTEMENT GEOGRAFIE-GEOLOGIE
BATELAAN Okke - hydrogeologie - Afdeling Geologie 
DEGRYSE Patrick - archeometrie: gebruik van minerale grondstoffen in 
de Oudheid - Afdeling Geologie

GROEP WETENSCHAPPEN CAMPUS KORTRIJK 
DECAESTECKER Ellen - biologie van gastheer-parasiet interacties 
DE LATHAUWER Lieven - onafhankelijke componentanalyse bij 
signaalverwerking
FOUBERT Imogen - kristallisatie van voedingsvetten 
VANHOORELBEKE Karen - biochemie van bloedstolling

Frans Ollevier
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Zoals elk jaar opnieuw verzamelden de kersverse emeriti op de 
eerste donderdag van de maand oktober van het jaar van hun 
emeritaat. De Faculteit Wetenschappen viert dan de nieuwe 
emeriti tijdens een smakelijk diner, en eert hen voor hun ganse 
carrière in dienst van de wetenschap en het onderwijs. Decaan 
Jan Beirlant dankte ook hun partners en stak hierbij zijn statis-
tische achtergrond niet onder stoelen of banken: hij vroeg zich 
immers af wat de kans is dat, wanneer je 7 emeriti samenbrengt, 
6 van hun echtgenotes allen Maria of Marie heten… Dat was 
immers het geval.

Wat felicitaties betreft wil ook science@leuven niet achterblij-
ven. We hopen dat alle emeriti volop zullen kunnen genieten 
van hun pas verworven extra vrijheid, en dat ze wat meer tijd 
zullen kunnen uittrekken voor hun familie, vrienden en andere 
hobby’s. Onze hartelijke gelukwensen voor:

GASTMANS Raymond – Departement Fysica – Afdeling 
Theoretische Fysica
HANSSENS Ignace – K.U.Leuven Campus Kortrijk - Departement 
Chemie
HELLEMANS Jacky – Departement Fysica – Academische 
Lerarenopleiding
HOOYBERGHS Herman – Departement Geografie-Geologie 
– Afdeling Historische Geologie
OLLEVIER Frans – Departement Biologie – Afdeling 
Dierenecologie en -systematiek
VAN ASSCHE Jozef – Departement Biologie – Afdeling 
Plantenecologie en -systematiek
VANDERSYPEN Herman – Departement Chemie
WOUTERS Karel – Departement Biologie - Afdeling 
Dierenecologie en -systematiek

Nieuwe emeriti 2007

Vanaf dit academiejaar biedt onze Faculteit Wetenschappen 
samen met de Faculteit Wetenschappen van de VUB, de twee-
jarige master in de geografie aan. Toen in 2005 alle opleidingen 
wetenschappen verlengd werden tot vijf jaar, behalve geografie 
en informatica, lieten de Vlaamse universiteiten het hier niet bij 
en gingen samen aan tafel zitten om hun situatie te bekijken. 
De geografen waren niet tevreden met een éénjarige masterop-
leiding, vermits er te weinig geografische vakken aangeboden 
zouden kunnen worden. Bovendien waren de masteropleidingen 
in Wallonië en in het buitenland wel tweejarig, waardoor het 
moeilijker zou zijn om studenten aan te trekken. 

Uiteindelijk besloten de K.U.Leuven en de VUB om de handen 
in elkaar te slaan en om de master in de geografie samen in te 
richten, wat vrij uniek is voor een masteropleiding! De Vlaamse 
regering herzag haar standpunt, en de samenwerking werd een 
feit. De studenten van de master in de geografie volgen nu les-
sen aan de Faculteiten Wetenschappen van beide universiteiten 
en pendelen bijgevolg tussen de campussen van Leuven en 
Brussel. Ze worden hierbij logistiek ondersteund door de facul-
teiten. 

Op 24 september verwelkomden we in Leuven de Brusselse 
studenten die deze master volgen. De ontvangst begon met 
een rondleiding in het Geo-instituut, gevolgd door een verwel-
koming door de decanen van de Faculteiten Wetenschappen 
van beide universiteiten, Jan Beirlant en Patrick De Baetselier. 
Departementsvoorzitter Gerard Govers gaf een korte toelichting 
van de historiek van de master, waarna onderwijscoördinator 
Marc Van Molle wat meer uitleg gaf bij het examenreglement. 
Programmadirecteur Chris Kesteloot stelde nadien het master-
programma nog even voor waarna de informatiewebsite aan de 
studenten werd getoond. De namiddag werd afgesloten met een 
gezellige receptie.

Interuniversitaire samenwerking master in de geografie

K.U.Leuven Masters. Leg je grens op oneindig.

Master in de geografie
Een interuniversitaire opleiding aangeboden door 
de K.U.Leuven en de Vrije Universiteit Brussel

met specialisatietrajecten in
• Terrestrische Ecosystemen en Global Change
• Ruimtelijke Analyse van de Omgeving
• Stadsgeografie
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Ruben Lagatie, student master in de 
informatica aan onze faculteit, zorgt 
ervoor dat studenten nooit meer de 
weg kwijt raken. Hij ontwikkelde een 
interactief stadsplan waaraan de 
gebruikers zelf informatie kunnen 
toevoegen, gebruik makend van het 

wiki-principe. Studenten kunnen bij-
voorbeeld hun eigen kot op de kaart 
plaatsen, of hun favoriet café. Een 
ideale formule voor eerstejaarsstu-
denten die Leuven nog niet op hun 
duimpje kennen! Probeer het zelf op 
http://ruben.lagatie.be/kaart/.

Student informatica ontwikkelt interactief stadsplan

Op initiatief van het Studiecentrum voor 
Kernenergie - Centre d'étude de l'Energie 
Nucléaire (SCK.CEN) kent het FWO een 
prijs toe van 12.500 EUR, de tweejaarlijk-
se Prijs SCK.CEN Prof. Roger E. Van Geen, 
aan een werk dat een originele bijdrage 
levert tot of een belangrijke vooruitgang 
realiseert in de vakgebieden van het SCK.
CEN. Het werk moet van postdoctoraal 
niveau zijn en nog niet eerder bekroond. 
De prijs is voorbehouden aan een indivi-
dueel werk ingediend door onderzoekers 
aan een Belgische universiteit of onder-
zoeksinstelling. 

Dit jaar werd de wetenschappelijke prijs 
SCK.CEN Prof. Roger E. Van Geen toege-
kend aan Riccardo Raabe, Afdeling Kern- 
en Stralingsfysica, voor zijn werk "Fusion 
of light unstable nuclei at energies near 
the Coulomb barrier".

Een korte samenvatting:
Kernfusie gebeurt niet gemakkelijker 
wanneer de reagerende kernen groot, 
maar zwak gebonden zijn. Dat blijkt uit 
het werk van een internationale groep, 
begeleid door onderzoekers uit België, 
Frankrijk en Italië en uitgevoerd vooral 
aan het Cyclotron Research Centre in 
Louvain-la-Neuve (België). Fusie is het 
mechanisme dat de kleine kernen in het 
centrum van atomen samenbrengt om 
zo een zwaardere te vormen. Dit proces 
zorgt ervoor dat onze zon blijft schijnen 
en is belangrijk voor veel andere aspecten, 
zoals de productie van nieuwe chemische 
elementen of als onuitputtelijke energie-
bron in de toekomst. Maar het is ook een 
zeldzaam en moeilijk proces en het vraagt 
specifieke condities om het kunstmatig 
te laten plaatsvinden. De ontdekking van 
een speciale soort kernen met zeer grote 

afmetingen ongeveer twintig jaar gele-
den, deed wetenschappers vermoeden dat 
door hun eigenschappen de kans op fusie 
zou toenemen. Het vroeg verschillende 
jaren van technische ontwikkeling om 
dit proces in een laboratorium te kunnen 
meten. De resultaten van een reeks expe-
rimenten tonen aan dat, in tegenstelling 
tot wat verwacht werd, de speciale deel-
tjes liever uiteenvallen of andere proces-
sen ondergaan, voor ze kunnen opgeno-
men worden in een andere kern.

Prijs SCK.CEN Prof. Roger E. Van Geen voor Riccardo Raabe

Prof. Geoffrey King overleden

Prof. Geoffrey S.D. King (1924-2007) overleed onverwachts te 
Leuven op 11 september. Hij was van 1971 tot 1990 hoofd van 
het laboratorium voor Kristallografie (Afdeling Fysico-chemi-
sche Geologie) en doceerde deze wetenschapsdiscipline aan de 
Faculteit Wetenschappen. In de periode 1981-1987 was hij voor-
zitter van het Departement Geografie-Geologie.
Geoff King groeide op in de Londense voorstad Ealing, en stu-
deerde chemie aan de University of London. Van 1944 tot 1953 
werkte hij als ‘research chemist’ in de industrie en combineerde 
dit met het behalen van een M.Sc. Crystallography aan het 
befaamde Birkbeck College (Univ. London) in 1951. Van 1953 
tot 1956 was hij Nuffield post-doctoral fellow in Birkbeck, 
gespecialiseerd in proteïne kristallografie. Vanaf het begin van 
zijn carrière was Prof. King gefascineerd door de toepassing van 
computerberekeningen voor de structuurbepaling van complexe 
moleculen, een gebied waarin hij internationale faam zou ver-
garen.
In 1957 maakte Geoff King de overstap naar het ‘Union Carbide 
European Research Associates Laboratory (ERA)’ in Brussel en 
verhuisde definitief naar België. Bij de sluiting van ERA in 1971 
werd hij aangetrokken door rector De Somer om in Leuven een 
nieuw laboratorium voor kristallografie op te starten. Al vlug 

was Geoff King een zeer actieve participant in interdisciplinaire 
onderzoeksprojecten samen met collega’s van de departemen-
ten chemie, oppervlaktechemie en katalyse, genetica, enz. en 
werd hij één van de trouwste habitués van het Universitair 
Rekencentrum.
Prof. King was buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, en speel-
de een leidende rol in het Nationaal 
Comité voor Kristallografie en 
als vertegenwoordiger van België 
in de International Union of 
Crystallography. 
Na zijn emeritaat in 1990 bleef 
Geoff King een vertrouwde figuur 
aan de K.U.Leuven, waar hij een 
hechte vriendenkring had opge-
bouwd. Tot aan zijn overlijden was 
hij een zeer gewaardeerde taalad-
viseur Engels van de doctoraats-
studenten geologie, die hij met veel 
humor en een kwinkslag op het 
rechte taal-pad bracht. 
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De derde editie van het Science Café op 22 oktober in het STUK 
handelde over het brandend actuele energievraagstuk. Het aan-
tal belangstellenden was dan ook groot. Het werd een informa-
tieve avond waarbij voor- en nadelen van alle soorten energie-
bronnen onder de loep werden genomen door onze moderator 
van dienst, Prof. B. Pattyn (Centrum voor Ethiek, sociale en 
politieke filosofie).

Enkele genodigde sprekers belichtten bepaalde topics meer 
in detail: dr. T. Aernouts (Imec) bracht een stand van zaken in 
verband met zonnecellen, Prof. E. Decuypere (Departement 
Biosystemen, K.U.Leuven) ging onder andere in op biobrand-
stoffen, dr. S. Declerck (Departement Biologie, K.U.Leuven)  
lichtte enkele ecologische aspecten van uraniummijnbouw en 
-bewerking toe en ir. H. Boterdaele (firma Van Hool) maakte  
ons wegwijs in het concept van hun waterstofbus. De bijdragen 
van deze sprekers werden afgewisseld met straatinterviews en 
filmpjes waarin enkele professoren hun visie konden toelichten  
over CO2-captatie (Prof. C. Vinckier, Departement Chemie,  
K.U.Leuven) en kernenergie (Prof. N. Severijns, Departement 
Natuurkunde en Sterrenkunde, K.U.Leuven). Niet te missen 
was ook de toelichting van Prof. W. D’Haeseleer (Departement 
Werktuigkunde, K.U.Leuven) bij het rapport van de energiecom-
missie 2030, waarvan hij voorzitter was. Dankzij geoloog Prof. 
M. Sintubin ten slotte, werd de klimaatproblematiek, die onlos-
makelijk verbonden is met het energievraagstuk, in een geologi-
sche context geplaatst. 

Als klap op de vuurpijl kreeg het publiek een korte demonstratie 
te zien met een miniatuur waterstofwagentje (zie onderstaande 
foto), die onthaald werd op applaus. De discussie achteraf ging 
vooral over de wijze waarop wij wel of niet kunnen omgaan met 
de energieproblematiek. Daarnaast ging ook aandacht uit naar 
die landen die in een sterke economische groei zitten en hoe wij 
in het westen daarop moeten reageren. Eens te meer was het 
duidelijk: de afwezigen hadden ongelijk.

Science Café opnieuw een publiekstrekker

Docentenevaluatie: 66% ingevulde formulieren

Afgelopen zomer werd door de K.U.Leuven voor de eerste keer 
een online onderwijsevaluatie gelanceerd. Studenten werden 
gevraagd om hun mening te geven over de kwaliteit van het 
onderwijs binnen hun faculteit en van hun docenten. Per vak en 
per docent werden meerdere vragen gesteld. 50% van alle stu-
denten aan de K.U.Leuven hebben de oproep om deze enquête 
in te vullen beantwoord. Met een respons van maar liefst 66% 
telde onze faculteit het hoogste aantal ingevulde formulieren. 
De resultaten van de evaluatie zullen nu door de proffen in 

een context geplaatst worden, waarna de resultaten beke-
ken worden door de programmadirecteurs en de Permanente 
Onderwijscommissies. 

De Leuvense studentenraad LOKO had een gratis vat beloofd 
voor de kring met het hoogste responscijfer. De studentenkring 
van de geologen (GEOS) haalde meer dan 90%, en was daardoor 
de terechte winnaar. 
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Kinderuniversiteit en Science4Fun zorgen voor volle aula’s

Op 20 oktober werd de Campus Sociale Wetenschappen 
opnieuw overspoeld door 8- tot 13-jarigen die graag een dagje 
aan de universiteit les wilden volgen. Met de kinderuniversiteit 
wil de K.U.Leuven kinderen op een speelse manier warm maken 
voor wetenschap. Ook de presentatoren van Ketnet waren tij-
dens deze editie weer van de partij en zagen er op toe dat de 
sprekers geen te moeilijke taal gebruikten.

Tijdens de eerste voordracht in de voormiddag kwamen de 
jongelui alles te weten over de werking van orkanen, tsunami’s 
en dergelijke meer. Plenair spreker van dienst, Prof. Manuel 
Sintubin, illustreerde de werking van vulkanen kleurrijk aan de 
hand van het ontkurken van een fles champagne. Als tweede 
lezing konden de kinderen kiezen voor Prof. Erik Smolders (over 
water en de blauwe planeet) of Prof. Ingrid Verbauwhede (over 
geheimschrift en cryptografie), die de twee andere faculteiten 
van de Groep Wetenschap & Technologie vertegenwoordigden.

In de namiddag verhuisde iedereen naar de Universiteitshallen, 
waar de jeugdige toeschouwers van in de voormiddag nu zelf 
konden gaan experimenteren met Science4Fun oftewel een aan-
tal wetenschappelijke fun-opstellingen (zie foto's). Ze zetten een 
magnetische trein of zelfs hele continenten in beweging, maak-
ten blubber, DNA of een infraroodportret. Op het einde van dag 
kregen de deelnemers allemaal een echt diploma. 

Ook het project Science4Fun zelf, waarbij hele klassen met hun 
leerkrachten een dagje naar de universiteit konden, was volledig 
volzet met 200 jonge deelnemers per dag. 



Frequentie
De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar met een extra editie 
voor de nieuwe studenten in het voorjaar ter gelegenheid van 
de infodag. Artikels, advertentiemateriaal en aankondigingen 
moeten uiterlijk zeven weken vóór de verschijningsdatum 
aangeleverd worden. Hou er voor de aankondiging van activi-
teiten rekening mee dat de nieuwsbrief de alumni pas bereikt 
enkele dagen na de verschijningsdatum. Voorstellen voor de 
nieuwsbrief kunnen ingediend worden via nieuwsbrief@wet.
kuleuven.be 

Verschijningsdata academiejaar 2007-2008
ma 17 september 2007
ma 3 december 2007
ma 3 maart 2008
ma 2 juni 2008

Verantwoordelijke uitgever 
Prof. Jan Beirlant 
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100  
3001 Leuven (Heverlee)

Voorzitter redactieraad
Prof. Christoffel Waelkens 

Redactiesecretaris 
Cindy Beelen

Redactie alumnivereniging Science@Leuven
Marc Declercq, Prof. Walter Lauriks, Prof. Manuel Sintubin,  
Prof. Luc Van Meervelt, Prof. Christoffel Waelkens, Prof. Joris 
Winderickx, Prof. Jan Beirlant, Lieve Gilis, Cindy Beelen

Nuttige adressen
Faculteit Wetenschappen
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100   
3001 Leuven (Heverlee)
tel. 016 32 14 01 - fax 016 32 19 95
E-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
URL: wet.kuleuven.be

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

Druk
Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624 - 3010 Kessel-Lo
www.vanderpoorten.be

[ Colofon ]
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 735-0139952-66 
met vermelding van 'nieuwsbrief'.
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