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Wetenschap in breedbeeld

Onze 8 opleidingen
stellen zich voor

Faculty of Science goes 
international



Voorwoord
Beste lezers,

In de geschiedenis van deze nieuwsbrief is het de eerste keer dat we in naam van de 
studenten een editoriaal tot jullie mogen richten, en dat vinden we een hele eer. De 
studenten aan onze faculteit hebben dit voorrecht dan ook niet gestolen, want zij 
zitten allesbehalve stil. Dankzij OOR, de Overkoepelende OnderwijsRaad van de Faculteit 
Wetenschappen, draait de studentenvertegenwoordiging hier op volle toeren. Daarnaast 
werkt Scientica, de overkoepeling van de faculteitskringen Bios, Chemika, Geos, Merkator 
en Wina, aan enkele ambitieuze projecten ten dienste van alle studenten van de faculteit. 
Daarover vinden jullie meer informatie verderop in dit nummer, maar bij deze willen we 
alvast iedereen, en in het bijzonder alle alumni, uitnodigen voor onze lezingenreeks die 
deze maand plaatsvindt.

Ben je een laatstejaarsstudent uit het secundair onderwijs die overweegt om volgend 
jaar aan onze faculteit te komen studeren, dan willen we je speciaal welkom heten. 
Voor jou breekt nu een boeiende periode aan: die van de studiekeuze. In dit nummer 
van science@leuven vind je alvast heel wat nuttige informatie over de opleidingen aan 
onze faculteit die worden getypeerd door de slogan “Wetenschap in breedbeeld”. Neem 
zeker ook een kijkje op wet.kuleuven.be/schoolverlater voor meer informatie over al 
onze richtingen. Als je bent gebeten om te weten, dan vind je in ons ruime aanbod aan 
opleidingen ongetwijfeld je gading. Elke bacheloropleiding staat garant voor een stevige 
wetenschappelijke basisvorming en kan worden afgestemd op je eigen toekomstplannen. 
Met een bachelordiploma in de wetenschappen kan je vele kanten uit en heb je vaak de 
keuze tussen verschillende masteropleidingen die je dan weer een verdere specialisatie 
bieden. Een masterdiploma plaatst je bovendien in poleposition om na je studies 
een aantrekkelijke baan te vinden. Wij hopen dan ook dat je volgend jaar aan een 
wetenschappelijk avontuur zult beginnen. De mogelijkheden reiken namelijk veel verder 
dan je je kunt inbeelden, en ook Bertrand Russel wist dat:

Science may set limits to knowledge, but should not set limits to imagination. 

Hopelijk tot binnenkort!

Arne Smeets, voorzitter OOR 
Seppe Dierckx, voorzitter Scientica
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Ontdek jezelf. Kom naar onze infodag wetenschappen
op 15 maart 2008.

www.kuleuven.be/infodag

Arne Smeets

Seppe Dierckx
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Het “Westelijk Regionaal Congres 
– WRC08”: een volgende 
grootse stap in de jonge 
geschiedenis van EGEA Leuven 
en EGEA Brussel. EGEA staat 
voor de European Geographers 
Association, een vereniging die 
studenten geografie en jonge 

geografen vanuit Europa samenbrengt om te discussiëren 
over geografisch relevante thema’s. EGEA heeft als doel 
het stimuleren, het ondersteunen en het bevorderen van 
activiteiten tussen studenten geografie (inclusief master in 
toerisme) en jonge geografen in Europa, op het culturele, 
academische, wetenschappelijke en professionele vlak, 
alles in de ruimste zin van het woord. De EGEA-afdelingen 
Leuven en Brussel organiseerden in februari 2007 een 
viervoudige uitwisseling met Moskou/St.-Petersburg. 
Verder organiseerden de afdelingen reeds uitwisselingen 
met Utrecht, Groningen, Ljubljana, Amsterdam, Helsinki en 
Krakow. EGEA Leuven en EGEA Brussel organiseerden vorig 
jaar het BeNDeLux-weekend waarbij delegaties uit Nederland, 
België, Luxemburg en Duitsland werden verwelkomd. Verder 
namen Leuvense en Brusselse geografen deel aan de jaarlijkse 
congressen in Baarlo (2005), Bad Aussee (2006) en Ustrón 
(2007), evenals aan de regionale congressen in Suncuius 
(2004), Mendig (2006), Vilafranca (2007), Ameland (2007), en 
Kiev (2007).

Voor de editie 2008 van het Westelijke Regionale Congres 
slaan Brussel en Leuven de handen in elkaar. Samen 
organiseren beide entiteiten het WRC08 – “United States 
of Europe?”. Gedurende dit congres worden jongeren uit 28 
Europese landen gestimuleerd na te denken over de Europese 
identiteit en de Europese Unie. Tijdens workshops, excursies, 
lezingen en een debat is het de bedoeling dat de deelnemers 
proberen een consensus te vormen over bepaalde Europese 
beleidsthema’s zoals klimaat en energie, landbouwbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke planning, …

Er zijn ook vier parallelle excursies in Brussel. Iedere 
deelnemer krijgt de kans deel te nemen aan één van de 
aangeboden onderwerpen: "Brussels and the EU: a good 
marriage?"; "Spatial segregation of minorities in Brussels"; 
"Brussels: the lobby capital of Europe" en "Agricultural policy 

of the EU". Deze excursies worden geleid door professoren 
van de universiteiten van Leuven en Brussel en medewerkers 
uit de Europese instellingen.

Verder wordt zowel voor deelnemers aan het congres als voor 
buitenstaanders een debat georganiseerd in het Europees 
Parlement, waarbij een panel zal praten over het beleid 
van de EU, de rol van Brussel in Europa en de interactie 
tussen beide. Enkele panelleden zijn Prof. dr. Hendrik Vos 
(directeur centrum EU studies Gent), Willy Hélin (hoofd 
vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België), 
Sara Hagemann (coördinator van het EU Governance 
Forum van het European Policy Center). Ook hebben een 
aantal sprekers reeds toegezegd om het congres in te 
leiden, waaronder Prof. dr. Hendrik Pinxten, José Paulet 
(burgemeester Gesves) en Eric Corijn (prof aan de VUB).

Tijdens dit congres willen we studenten de confrontatie laten 
aangaan met de Europese crisis van vandaag. We willen een 
open debat voeren vanuit een geografische multiculturele 
achtergrond, waarbij alle resultaten aan het grote 
publiek worden voorgesteld tijdens een groots opgezette 
slotceremonie.  

Praktische info & verdere updates over dit initiatief:
Locatie: Mozet, Namen
Datum: 7 tot 11 april 2008
Website: www.egea.eu/congresses/wrc08/index.php
E-mail: wrc2008@gmail.com

Actueel

“United States of Europe?”
Geografiestudenten over bepaalde aspecten van het Europees beleid.

Waarom hadden de referenda in Nederland en Frankrijk over een Europese grondwet zo'n dramatische afloop? 
Waar willen we heen met de Europese Unie: naar een gemeenschappelijke interne markt of naar een volledig 
politiek geïntegreerd Europa, naar het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika? Het westelijke regionale 
congres “United States of Europe?” van EGEA wil jonge mensen informeren over de kruispunten waar we als 
Europeanen op staan en hen uitnodigen om na te denken over onze gemeenschappelijke toekomst.

Congreslocatie Domaine de Mozet
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Besluit je om wiskunde te gaan studeren, dan leer je 
problemen onderzoeken waarvoor geen kant-en-klare 
oplossingen voorhanden zijn. En dit is vaak erg spannend 
en boeiend. Wiskunde studeren betekent uiteraard een 
belangrijke brok algebra, wiskundige analyse (met integralen 
en afgeleiden), meetkunde en statistiek. Dit zijn onderwerpen 
die je al hebt leren kennen in je secundaire studies en die 
onmisbaar zijn als je bijvoorbeeld zelf in het secundair 
onderwijs wiskunde wilt geven. Zie hierbij de getuigenis van 
Dorine Claeys op de volgende pagina! 

Maar er schuilt veel meer achter… Naast deze meer 
fundamentele opleidingsonderdelen worden ook de 
toepassingen niet uit het oog verloren. Numerieke 
wiskunde, informatica en basisfysica kunnen dan ook 
niet achterblijven. Een voorbeeld van toepassing waar 
de inbreng van de wiskundige onmisbaar is vinden we in 
onze Afdeling Plasma-astrofysica: wiskundige modellen 
ontwikkeld en doorgerekend voor het beschrijven van grote 
zonnevlammen en het effect daarvan op de Aarde. Hiervoor 
zijn grootschalige berekeningen nodig waarin lineaire 
stelsels met coëfficiëntenmatrices met dimensies van typisch 
1.000.000 x 1.000.000 opgelost worden – weliswaar met 

heel wat nulcoëfficiënten. Dit vereist aangepaste numerieke 
technieken en krachtige computers (zie onderaan pagina 5). 

Naast de wiskundevakken zelf heb je ook een ruime keuze uit 
nog andere verbredende opleidingsonderdelen. Mede door 
de BaMa-hervormingen is het voor wiskundestudenten ook 
mogelijk om naast de wiskunde je studie te verruimen in 
de richting van economie, de biowetenschappen, naast de 
fysica, informatica en technologie. Voor studenten die dan 
bijvoorbeeld een loopbaan in de bedrijfswereld nastreven 
zijn de richtingen economie, technologie en informatica 
aangewezen trajecten. Ook de bankwereld kaapt veel 
wiskundigen weg om de markten te modelleren en om 
beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Je krijgt daarom ook 
kansen om je in te werken in financiële wiskunde.  

Qua voorkennis is een voldoende ruim pakket wiskunde in 
het secundair onderwijs, dat bovendien goed inzichtelijk 
werd verwerkt, uiteraard de ideale voorkennis als je aan 
een bacheloropleiding wiskunde wil beginnen. Maar met 
voldoende inzet en motivatie kun je eventuele tekorten 
bijwerken. Het belangrijkste is dat je geboeid bent door 
het ‘EUREKA-gevoel’ bij de ontdekking van een correcte 

Onderzoek stelt dat het klassieke beeld dat wiskunde studeren “saai” is niet leeft bij de meeste Vlaamse jongeren. 
Daarenboven blijkt dat ze ook veel beter overweg kunnen met wiskunde in vergelijking met veel andere landen. 
Het blijkt voor hen méér te zijn dan het oplossen van saaie oefeningen die volgens standaardformules moeten 
worden uitgerekend. Wiskunde is inderdaad meer dan het aanleren van vaardigheden (het “trucje” toepassen, 
weet je wel). Verkrijgen van inzicht, daar komt het op aan.

In Beeld: Wiskunde

Wiskunde studeren: het EUREKA-gevoel
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De K.U.Leuven is al enkele jaren de trotse eigenaar 
van één van de snelste computers in het land. De zgn. 
'supercomputer' VIC kan in elke seconde bijna 4 triljoen 
(4.000.000.000.000) berekeningen uitvoeren met drijvende 
kommagetallen en in dubbele precisie. Ter vergelijking, 
een 'gewone' computer kan nauwelijks 8 * 10^9 (of 
8.000.000.000) berekeningen maken per seconde. VIC is 
dan ook uitgerust met vele multikernprocessoren: dat zijn 
processoren waarbij op één chip meerdere processorkernen 
(Eng.: cores) zijn geïntegreerd. VIC is uitgerust met 305 
centrale verwerkingseenheden met elk twee tot acht kernen 
en heeft zo in totaal 876 rekenkernen (AMD Opteron).

Waarvoor wordt VIC nu zoal gebruikt?  Aan de K.U.Leuven 
maken bijna 600 onderzoekers geregeld gebruik van VIC 
voor zeer uiteenlopende wetenschappelijke toepassingen. 
Zo wordt bijvoorbeeld berekend en voorspeld wat het effect 
van een grote zonnevlam zal zijn op de technologische 
systemen hier op aarde (bv. verstoringen en onderbrekingen 
van telecommunicatie- en navigatiesystemen, piekstromen 
in elektriciteitsnetwerken en pijpleidingen, enz.). Andere 
toepassingen komen uit de vloeistofdynamica waar met 
VIC een virtueel laboratorium gecreëerd wordt en, vooraleer 
men aan de bouw van het eerste prototype begint, de 

eigenschappen van nieuwe vliegtuigen eerst grondig op de 
supercomputer worden uitgetest. 

Nog andere wetenschappelijke toepassingen variëren van 
het bestuderen van atomen en moleculen tot taalonderzoek: 
haast elke tak van de wetenschap doet tegenwoordig een 
beroep op supercomputers. 

Verder is VIC zélf ook een interessante wetenschappelijke 
uitdaging. Het is immers helemaal niet vanzelfsprekend de 
werking van zo'n groot systeem in juiste banen te leiden en 
de enorme rekenkracht optimaal te benutten. De volgende 
keer dat je eigen computer weer eens kuren heeft, bedenk 
dan eens wat er bij een systeem met 876 rekenkernen, 
méér dan 1.100 GB ramgeheugen, en méér dan 42.500 GB 
schijfgeheugen niet allemaal kan gebeuren! 

Dankzij VIC kunnen de onderzoekers aan de K.U.Leuven 
tot voorheen onoplosbare problemen aanpakken en de 
wiskundige modellen aanzienlijk verfijnen waardoor de 
computersimulaties een stuk realistischer worden, terwijl de 
werking van VIC zelf dus ook voor nieuwe uitdagingen zorgt!

D. Kimpe en S. Poedts

oplossing van een zuiver of toegepast wiskundig probleem. 
Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar veel 
praktische en wetenschappelijke problemen kunnen worden 
opgelost door er op een wiskundige manier naar te kijken. 
Het kan beschouwd worden als een soort van taal die het 
meest geschikt is om de werkelijkheid om ons heen te 
begrijpen. Daarnaast heeft wiskunde ook een grote impact 
op onze maatschappij. Heel wat producten, moderne 
ontwikkelingen en verrichtingen uit het dagelijks leven 
steunen op één of andere toepassing van wiskunde. Denk 
maar aan cd’s, navigatiesystemen, gsm’s, klinische studies, 
weersvoorspellingen of aandelenkoersen.

Wiskunde blijkt ook dé rode draad doorheen heel wat 
spelletjes, lucratieve raadsels en breinbrekers. Je komt 
wiskunde vaak op onverwachte plaatsen tegen. Denken we 
bijvoorbeeld aan een voetbal. De stap van wiskunde naar 
een voetbal lijkt inderdaad groot, maar is in werkelijkheid 
slechts heel klein. De ballen die tegenwoordig gebruikt 
worden, zijn bijna perfect rond en worden met behulp van de 
allernieuwste technieken ontworpen. Toch zijn de fabrikanten 
nog altijd op zoek naar technieken en vlakverdelingen om de 
bal nog ronder en beter te maken. En daarachter schuilt pure 
wiskundetheorie, namelijk die van de Zwitser Leonhard Euler. 
Volgens zijn formule bestaat een voetbal uit regelmatige vijf- 
en zeshoeken. Om hiermee een bolvormig voorwerp te maken 
moet je altijd twaalf vijfhoeken gebruiken, onafhankelijk van 
het aantal zeshoeken. Dit volgt uit een mooie formule die hij 
in 1752 ontdekte: als je een bol overdekt met regelmatige 
veelhoeken moet de som van het aantal veelhoeken en het 
aantal hoekpunten gelijk zijn aan het aantal ribben plus twee. 
Je ziet het, wiskunde zit meer in ons dagelijks leven verweven 
dan je op het eerste zicht zou denken!

Een oud-studente getuigt…

VIC: een supercomputer aan de K.U.Leuven

Als kind al had ik slechts één droom: later les te geven. 
Inmiddels sta ik 29 jaar in het onderwijs en beleef ik nog 
steeds enorm veel plezier aan het omgaan met jongeren die 
17 à 18 jaar oud zijn. Je kunt deze leerlingen beschouwen 
als jongvolwassenen en je moet de teugels daarom niet zo 
strak houden als bij 15 à 16-jarigen. Ik vind het ieder jaar 
opnieuw een uitdaging om nieuwe (soms moeilijke) leerstof 
aan te brengen en uit te leggen. Daarnaast is het eveneens 
een uitdaging voor mezelf om de laatstejaars goed voor te 
bereiden op het hoger onderwijs. Het is bijzonder aangenaam 
om wiskunde te geven aan leerlingen die de leerstof later 
nodig zullen hebben in hun verdere studies. Je ervaart ook 
veel dankbaarheid, daarom niet altijd op korte termijn, 
maar zeker wel op lange termijn. Het fijne aan lesgeven is 
bovendien niet alleen dat het een zeer gevarieerde job is, 
maar ook dat het een uitstekende job is om te combineren 
met een gezin. Als moeder ben je immers thuis wanneer ook 
je kinderen vrij hebben. Het lesgeven zelf kan je niet leren 
aan de universiteit: wanneer je wiskunde wil geven in de 
derde graad, aan leerlingen die een sterke richting wiskunde 

volgen, is het noodzakelijk dat je zelf 
een degelijke opleiding in de wiskunde 
gevolgd hebt. Als leerkracht moet je 
immers een degelijke achtergrond hebben 
over de leerstof die je moet onderwijzen.

Fellow Dorine Claeys 
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De complexiteit en de hoeveelheid informatie die in ons 
multimediaal tijdperk wordt opgeslagen is gigantisch. Naast 
tekstuele informatie, wordt ook beeld- en geluidsmateriaal 
digitaal opgeslagen en verwerkt. Het internet zorgt er 
vervolgens voor dat we die informatie overal ter wereld 
kunnen aanbieden. Dit alles maakt dat we onze krant 
elektronisch kunnen lezen, dat we onze bankrekening 
van thuis uit kunnen beheren, dat we vakanties via het 
internet kunnen boeken, dat we onze favoriete muziek 
kunnen downloaden, … De mogelijkheden van deze 
technologische (r)evolutie lijken grenzeloos. Nieuwe en betere 
internettoepassingen zullen de komende jaren dan ook als 
paddenstoelen uit de grond schieten.

Achter de schermen van al deze toepassingen draait 
de software. Diverse factoren zorgen voor een steeds 

toenemende complexiteit in de ontwikkeling van 
softwaresystemen. Op de eerste plaats is er de stijgende 
complexiteit van de toepassingen zelf. Een tweede 
factor is een integratie van technologieën: een modern 
softwaresysteem combineert aspecten van elektronische 
netwerken, databanken, artificiële intelligentie, numerieke 
berekeningen, grafische beeldverwerking, … Ten slotte 
worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van 
operationele softwaresystemen. Naast een correcte werking 
moet een modern softwaresysteem 24u per dag beschikbaar 
zijn, bestand zijn tegen pogingen tot inbraak, snel en efficiënt 
werken, eenvoudig aangepast en uitgebreid kunnen worden, 
makkelijk in gebruik zijn, … Deze toenemende complexiteit 
veroorzaakt een steeds grotere vraag naar hooggeschoolde 
informatici op de arbeidsmarkt.

Wil je de kennis en vaardigheden verwerven die de 
informatica gebruikt, dan kan je terecht bij de opleidingen tot 
bachelor in de informatica en tot master in de informatica 
of master in de toegepaste informatica aan de K.U.Leuven. 

Informatica is onmisbaar bij het sturen van allerlei complexe processen die onze samenleving leefbaar houden. 
Moderne softwaresystemen combineren daarbij diverse technologieën. Een voorbeeld: Vlaanderen had tot voor 
kort concrete plannen om een wegenvignet op te leggen aan alle weggebruikers. Voor dit systeem wordt een 
netwerk van digitale camera’s uitgebouwd. Centrale computers identificeren voertuigen en hun bestuurders 
op de doorgestuurde beelden. Zij raadplegen vervolgens een centrale databank op zoek naar een legitiem 
wegenvignet.

In Beeld: Informatica

Informatica stuurt onze wereld
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Professionele bachelors kunnen via een schakelprogramma 
van 1 jaar instromen in beide masterprogramma’s. De 
driejarige bacheloropleiding richt zich op de fundamenten 
van de discipline. Heel wat aandacht gaat daarbij naar het 
ontwikkelen van programma’s. In een academische opleiding 
in de informatica gaat de aandacht niet in eerste instantie 
naar het aanleren van specifieke programmeertalen; de 
nadruk ligt op het verwerven van inzicht in de algemene 
principes die gehanteerd worden bij het ontwikkelen 
van complexe softwaresystemen. Mede daardoor is een 
universitair geschoold informaticus voldoende gewapend 
om de snelle evolutie in het domein blijvend op te volgen. 
Omdat informatici moeten beschikken over een sterk 
vermogen tot redeneren, gaat in de bacheloropleiding ook de 
nodige aandacht naar wiskundige fundamenten. Uiteraard 
leer je ook hoe computers intern in elkaar zitten en leer je 
besturingssoftware en computernetwerken realiseren. De 
bacheloropleiding in de informatica wordt aangevuld met 
een reeks minoren, waarin je je brede wetenschappelijke 
vorming verder kan aanscherpen.

In de tweejarige master in de informatica kan je je verder 
verdiepen in één van de specialisaties binnen de informatica. 
De Vlaamse universiteiten hebben in onderling overleg 8 
specialisaties weerhouden. Niet minder dan 7 van deze 
specialisaties worden aangeboden aan de K.U.Leuven. Het 
studieprogramma biedt daarnaast voldoende ruimte om 
ook kennis te maken met andere specialisaties. Loodrecht 
op deze 7 specialisaties staan 3 profielen, die je specifiek 
voorbereiden op een job in het onderwijs, in het onderzoek of 
in het bedrijfsleven.

De eenjarige master in de toegepaste informatica is een meer 
directe voorbereiding op het beoefenen van informatica in 
een industriële context. Deze master biedt een keuze tussen 
een specialisatie in software engineering en gedistribueerde 
systemen, of een specialisatie in multimedia.

De opleidingen informatica aan de K.U.Leuven worden 
verzorgd door meer dan 30 professoren, 25 postdoctorale 
onderzoekers en 140 assistenten-onderzoekers, 
veruit de grootste groep computerwetenschappers in 
Vlaanderen. Een gemotiveerd korps van professoren en 
onderwijsondersteuners zal je leren computerprogramma’s te 
ontwerpen, problemen te analyseren, patronen te herkennen, 
oplossingen te structureren, in groep te overleggen, om dat 
alles concreet uit te voeren in een uitgebreid en modern 
computerpark. Zelf een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw? 
Kom op 12 april even langs (meer info: www.cs.kuleuven.be).

STUDENTENKRING: WINA 

Wina… de zoveelste studentenclub op rij?  

Nee hoor! 

Wina is de faculteitskring voor Wiskunde, Informatica & 
Fysica aan de Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven. 
Naast de vele gebruikelijke activiteiten, doen wij nog veel 
meer voor onze studenten dan enkel feestjes organiseren. 
Dat begint al bij je eerste dagen in Leuven en op onze 
campus. Onze eerstejaarswerking en het gehele presidium 
zorgen namelijk voor een welkom en opvang van formaat. 
We werken hierbij heel nauw samen met de faculteit zelf, 
opdat de kersverse eerstejaars zich weinig zorgen hoeven 
te maken. 

We organiseren doorheen het jaar natuurlijk ook vele toffe 
activiteiten, waarvan er een deel specifiek op de eerstejaars 
gericht zijn. Onze studenten kunnen genieten van 
verschillende Winabars, cantussen, TD's, een kerstfeestje, 
een galabal, sportactiviteiten, culturele activiteiten, een 
lenteconcert, ... noem maar op! 
Verder voorzien wij ook een heuse cursusdienst. Geen 
zorgen omtrent het verkrijgen van cursusmateriaal: in 
samenwerking met de proffen zorgen wij dat alles netjes 
en eenvoudig ter beschikking gesteld wordt… het kan zelfs 
online gereserveerd en besteld worden! (op onze site: www.
wina.be) 

En ook daarbij houdt het nog niet op. Minder bekend 
voor sommigen, maar zeer belangrijk, is de uitgebreide 
studentenvertegenwoordiging waarvoor wij instaan.  
Doorheen tal van raden en organisaties vertegenwoordigen 
wij onze studenten bij de universiteit, bij de stad Leuven, ... 

Je merkt het al: een faculteitskring als Wina doet meer dan 
je denkt!
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Hoe de interesse in fysica is ontstaan
De laatste jaren van mijn humaniora heb ik doorgebracht op 
een school in Kortrijk met een klein internaat. Uiteraard viel 
daar ’s avonds niet veel te beleven maar de paters hadden 
wel een hele goede bibliotheek, met vele wetenschapsboeken. 
Ik ben dan maar beginnen lezen over kernfysica en dergelijke. 
Ik vond fysica toen al de “compleetste” wetenschap met een 
goede combinatie van theorie en experiment, voor zowel 
de kleinste bouwstenen tot en met complexe systemen. De 
leraar fysica van het internaat heeft dat beginnend vuurtje 
verder kunnen aanwakkeren en zo is de interesse ontstaan.
Ik ben dan in 1979 aan de huidige Campus Kortrijk begonnen 
met de opleiding Natuurkunde, die toen nog sterk gelijk 
liep met Wiskunde. Twee jaar later heb ik de studies verder 
gezet in Leuven, waar ik in 1983 afgestudeerd ben met een 
thesis over halfgeleiderfysica onder leiding van Prof. Olav 
Verbeke en Hans Strauven. Ik was in die periode zeker geen 
modelstudent en eerlijk gezegd ging dat blokken van die 
cursussen mij ook niet zo goed af. Toen ik in het laatste jaar 
tijdens mijn thesis zelf een opstelling in elkaar mocht zetten 
en zelf metingen mocht uitvoeren is er bij mij een schakelaar 
omgegaan: dit was écht boeiend en ik wist direct dat ik 
hiermee verder wou gaan. Er waren zoveel ideeën om uit te 
voeren. Dat laatste jaar was voor mij een echte openbaring! 
Oorspronkelijk had ik nooit gedacht aan doctoreren, maar 
toen ik de kans kreeg om in de groep van Prof. Bruynseraede 
onder begeleiding van Walter Sevenhans te doctoreren, heb 
ik geen moment geaarzeld. Doctoren was een heel boeiende 

tijd met o.a. drie stages van 6 weken in de VS. Telkens 
kwam ik terug met een artikel. De laatste keer was de stage 
gepland tot 16 december. Tegen die datum waren er net 
eerste resultaten maar die waren niet goed genoeg voor een 
artikel. Toen heb ik mijn terugkomst naar België twee keer 
een week uitgesteld en hard doorgewerkt in de kerstvakantie. 
Uiteindelijk waren de resultaten heel goed en kon er een 
artikel geschreven worden. Dat artikel is heel belangrijk 
geweest en heeft de rest van mijn loopbaan bepaald. Op 
het einde van mijn doctoraat was ik al aan de slag bij het 
onderzoekscentrum van IBM in Rüschlikon in Zwitserland. 
Dat is een van de zeven onderzoekscentra van IBM in de 
wereld en het enige dat in Europa is gevestigd. 

De IBM-periode
Eigenlijk is het best grappig hoe ik daar terecht ben gekomen. 
Toen Alex Müller van IBM in 1988 zijn eredoctoraat kreeg aan 
de K.U.Leuven voor de ontdekking van warme supergeleiders 
(n.v.d.r. Alex Müller zou kort nadien de Nobelprijs ontvangen), 
kwam hij hier op de campus op een avond een voordracht 
geven. De dag nadien zou hij ons labo bezoeken. Professor 
Müller vertelde ons dat er net een nieuw materiaal was 
ontdekt, een Bismuth-Strontium-Koper-Calcium-oxide waar 
heel veel van verwacht werd. Na de lezing ben ik met een 
paar collega’s zoals Johan Vanacken naar het labo gegaan 
en hebben we de hele nacht doorgewerkt om dat materiaal 
te maken en op te meten. Professor Müller was maar al te 
verrast toen hij tijdens zijn bezoek resultaten zag van een 

Als laatstejaarsstudent in het secundair onderwijs nader je binnenkort een belangrijk kruispunt in je leven. 
Ook Jean-Pierre Locquet, verbonden aan de Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme van het Departement 
Natuurkunde en Sterrenkunde, bevond zich ooit op dat kruispunt. Hij koos er voor om het pad van de fysica 
te bewandelen, wat in 1983 resulteerde in een licentiaatsdiploma. In het kader van Odysseus, het Vlaamse 
programma om toponderzoekers naar Vlaanderen te lokken, wist de K.U.Leuven hem opnieuw aan te trekken. 
Naar aanleiding hiervan sprak science@leuven met hem, onder meer over zijn studiekeuze. 

In Beeld: Fysica

Jean-Pierre Locquet en zijn passie voor fysica
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materiaal dat hij pas de avond voordien beschreven had! 
Door ons haastwerk was de zuiverheid van het product niet 
perfect en was de gemeten kritische temperatuur niet zo 
hoog als de voorspelde waarde. Maar we waren toch niet 
weinig fier op onze realisatie.
Een paar maanden later kreeg ik dan de aanbieding van 
Alex Müller voor een betrekking bij IBM. Hoewel ik de 
jongste kandidaat was, bleek ik de enige die de geschikte 
ervaring had in het maken van dunne filmen van warme 
supergeleiders (het kerstvakantie-artikel!) en het gebruik 
van MBE-technieken. Ik kreeg er meteen een vaste baan 
aangeboden een jaar voor mijn doctoraat klaar was. IBM 
was geïnteresseerd in de warme supergeleiders, maar het 
probleem is dat die materialen voorkomen als poeders 
en keramieken. Wil je dat ooit toepassen in elektronische 
schakelingen dan moet je daar een dunne film van kunnen 
maken. Het IBM-onderzoekscentrum functioneerde toen 
bijna zoals een universiteit waar elke onderzoeker kon 
beschikken over technici, studenten en dergelijke meer en 
zijn eigen individueel project kon uitvoeren. Over de jaren 
is dat sterk geëvolueerd naar grotere projecten met grotere 
teams en gaat het ook over grotere uitdagingen met een 
sterker valorisatiepotentieel. Mijn eigen onderzoek is ook 
zo geëvolueerd van fundamenteel onderzoek op warme 
supergeleiders naar fundamenteel onderzoek op IBM’s 
kerncomponenten. Het waren toen materialen gebaseerd op 
lanthanum, vandaag hebben we lanthanum als een kern-
element in de nieuwste generatie transitoren gebracht. 
Velen zien een muur tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek maar in vele onderzoekseenheiden lopen beiden 
activiteiten dicht door elkaar. In het eerste geval probeert 
men fysische fenomenen te begrijpen, terwijl men die in 
het tweede geval wil gebruiken om bv. iets te schakelen. 
Technologische doorbraken vereisen vaak veel fundamenteel 
onderzoek en het jarenlang moeizaam verzamelen van 
kennis aan de universiteit is daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde. In die zin is terugkomen van de industrie naar 
de universiteit ook geen tegenspraak maar een unieke kans 
om nieuwe schakelelementen of geheugenelementen vanuit 
een fundamentele optiek te herzien. 
Als ik terugblik op die periode moet ik vaststellen dat de 
opleiding in Leuven een aantal voordelen heeft in de zware 
competitie met de andere landen. Ten eerste is de opleiding 
vrij breed wat later gemakkelijker toelaat op nieuwe gebieden 
of interdisciplinair te werken. Dat heeft veel te maken met 
de grootte van het departement, het brede aanbod aan 
specialisatierichtingen en de vele samenwerkingen tussen 
verschillende groepen en departementen op de Campus 
Arenberg. Ten tweede is de opleiding op vele vlakken 
heel diep. Ook dat is heel belangrijk omdat dit essentiële 
methodieken zijn die je heel lang bijblijven. Deze combinatie 
lijkt me heel geslaagd. 

Tijd voor iets anders
IBM is een heel groot bedrijf en wetenschappelijk onderzoek 
op tal van gebieden speelt er een heel grote rol. Uiteraard 
zijn de onderzoeksonderwerpen ook gekozen in functie van 
de bedrijfsnoden en het is moeilijk om een grote activiteit 
op te starten die daar volledig los van staat. Toch kan elke 
onderzoeker een deel van zijn tijd vrij blijven besteden 
zoals hij wil. De competitieve marktsituatie houdt ook in 

Alumnus en fellow Steven Stroeykens,  
wetenschapsredacteur bij De Standaard, vertelt 

Journalist worden, het lijkt niet meteen een voor de hand 
liggende beroepskeuze voor een natuurkundige. Maar 
als het je passie is om over wetenschap te vertellen of te 
schrijven, of als je mee een brug wil helpen bouwen tussen 
de wetenschap en de samenleving, of als je gewoon graag 
van dag tot dag wil volgen wat er beweegt aan het front 
van de wetenschap, dan is wetenschapsjournalist een job 
uit de duizend. Als wetenschapsredacteur bij de krant De 
Standaard schrijf ik over onderwerpen die uiteenlopen 
van het ontstaan van het heelal tot de nieuwste internet-

technologie. Het werk geeft me de kans 
om met nieuwe vakgebieden kennis 
te maken en om wetenschappers van 
over de hele wereld te ontmoeten. Een 
stevige wetenschappelijke bagage, die 
ik heb meegekregen in mijn opleiding 
natuurkunde, is daarbij van onschatbare 
waarde.

dat resultaten er moeten zijn binnen een bepaalde tijd en 
dan ontbreekt vaak de tijd om die thema’s fundamenteel 
te onderbouwen. Samengevat zou ik stellen dat het heel 
goed was om als jonge onderzoeker bij IBM te starten, maar 
naarmate je ouder wordt kan de universiteit een gepaster 
kader en meer wetenschappelijke vrijheid bieden. 
Op familiaal vlak was de baan bij IBM erg veeleisend en 
we waren elk ongeveer vier uur per dag onderweg. Toen 
ik de vacature aan de K.U.Leuven zag, heb ik meteen 
gereageerd. Dit was de periode dat minister Moerman het 
Odyseussprogramma lanceerde om Belgische onderzoekers 
in het buitenland terug naar België te halen. Dankzij dat 
Odysseusprogramma kan ik hier in Leuven mijn onderzoek 
uitbouwen. De planning is dat in de loop van 2008 een 
compact synchrotron geïnstalleerd wordt in Heverlee. 
Dankzij dat synchrotron zullen we aan de K.U.Leuven over 
een bron van elektromagnetische straling beschikken met 
een zeer breed spectrum, gaande van het infrarood tot 
en met harde X-stralen. Dit is weliswaar bij verre niet zo 
intens als de grote synchrotrons maar biedt toch heel wat 
mogelijkheden. In een eerste fase zal dat gebruikt worden 
voor biomedische toepassingen maar gaandeweg worden 
er meer materialen onderzocht. Binnen enkele jaren zal 
deze nieuwe basisinfrastructuur beschikbaar zijn voor alle 
Leuvense onderzoekers.

Een terugblik
Als je jong bent, kun je je eigen mogelijkheden en talenten 
niet goed inschatten. Je hebt geen idee waarheen je geest 
en creativiteit je meeneemt en je capaciteiten blijven zich 
verder ontwikkelen van bachelor naar master tot en met 
doctor. Eigenlijk een leven lang. Kies dus gerust voor een 
goede opleiding met een gezonde mix van experimentele 
vaardigheden en theoretische achtergrond met zowel diepte 
als breedte. En wees niet bang van de moeilijkheidsgraad 
zoals bv. in de natuurkunde. Problemen oplossen is zoals 
bergbeklimmen: elke gevonden oplossing is een goede 
voorbereiding op de volgende berg. Begin er dus maar aan!
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Biologen gaan voor meer biologie
Om de opleiding tot bioloog optimaal te structureren 
werd het programma grondig herwerkt zodat je maximaal 
een opleiding kan volgen op maat van je eigen interesses. 
Opvallendste verandering is dat de basiswetenschappelijke 
ondersteuningsvakken meer dan vroeger gericht zijn 
op biologie. In het eerste bachelorjaar benadrukken 
de opleidingsonderdelen wiskundige methoden voor 
biomedische wetenschappen en biofysica het belang 
van de disciplines wiskunde en natuurkunde voor de 
toekomstige bioloog. De chemische opleidingsonderdelen 
grondslagen van de chemie en bio-organische chemie 
blijven ongewijzigd. Ook voor de kernvakken biologie werden 
hervormingen doorgevoerd en wordt nu resoluut gekozen 
om al in het eerste bachelorjaar meer biologie aan bod 
te laten komen. Hierbij maak je kennis met de algemene 
fundamenten van de biologie op alle organisatieniveaus, 
gaande van het moleculaire en cellulaire (celbiologie, 
genetica), over de algemene bouw en functie van plant en 
dier, naar een inleiding op ecologie en evolutie. Na deze 
kennismaking wordt in het tweede bachelorjaar ingegaan 
op de diversiteit van planten, dieren en micro-organismen, 
die geïntegreerd wordt in de ecologie. Vakoverschrijdende 
oefeningen benadrukken deze integratie. Met het nieuwe 

opleidingsonderdeel analytische biochemie vul je een 
methodologische leemte op. In het derde bachelorjaar ten 
slotte worden de moleculaire biologie en fysiologie verder 
uitgediept, gevolgd door de dynamica van biologische 
systemen op de verschillende organisatieniveaus. Ook dan 
wordt integratie van de verschillende opleidingsonderdelen 
nagestreefd door geïntegreerde practica voor moleculaire 
biologie en fysiologie. Dankzij laboratoriumstages, excursies 
en een buitenlandse ecologische stage word je als 
toekomstige bachelor ondergedompeld in de praktijk van de 
onderzoekende bioloog.
Na de driejarige bacheloropleiding ben je klaargestoomd voor 
een verdere specialisatie in een aansluitende masteropleiding. 
Binnen de opleiding tot master in de biologie kan je 
kiezen uit verdiepende en gespecialiseerde vakken in de 
kennisdomeinen Ecologie en natuurbehoud, Evolutiebiologie 
en biodiversiteit, Integratieve fysiologie en Moleculaire 
celbiologie. Ook hier werden belangrijke hervormingen 
doorgevoerd met ondermeer een uitgebreide mogelijkheid 
tot het volgen van stages of opleidingen aan buitenlandse 
instellingen. 

De bacheloropleiding in de biologie biedt daarnaast ook 
mogelijkheden om een masterprogramma te volgen in 

Biologie: de wetenschap van je leven! En dat mag je zowel figuurlijk als letterlijk interpreteren. Biologie is immers 
een zeer boeiende wetenschap over het leven zelf. Een bioloog is daarbij geïntrigeerd door de diversiteit aan 
dieren, planten en micro-organismen, wil weten hoe die organismen precies in elkaar zitten en functioneren, 
en hoe die diversiteit tot stand is gekomen via evolutie. Biologisch onderzoek heeft meestal als eerste drijfveer 
de nieuwsgierigheid, vertrekkende van vragen die zich stellen op moleculair-cellulair niveau, op het niveau 
van het individuele organisme, of op het niveau van populaties, gemeenschappen of ecosystemen. Ondanks 
het feit dat biologisch onderzoek start van fundamenteel-wetenschappelijke vraagstellingen, leidt dit vaak tot 
belangrijke doorbraken en innovaties met een sterke maatschappelijke impact of economische meerwaarde. Dat 
de natuur een belangrijke inspiratiebron is voor innovatie hoeft niet te verwonderen, omdat de evolutie vele 
miljoenen jaren heeft gehad om oplossingen voor specifieke problemen bij allerhande organismen in allerhande 
omstandigheden te perfectioneren.

In Beeld: Biologie

De wetenschap van je leven
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verwante richtingen. Om je hier een zo ruim mogelijke 
flexibiliteit te bieden werden in de vernieuwde opleiding 
de minorkeuzes grondig herzien. Zo kan je vanaf nu kiezen 
uit de minoren humane biologie, milieu en duurzame 
ontwikkeling, biometrie en informatica, biochemie en 
biotechnologie, biofysica en bio-ingenieurswetenschappen, 
geografie of geologie. Als je bijvoorbeeld voor een minor 
geologie kiest tijdens je bacheloropleiding biologie, kan je 
nadien doorstromen naar ofwel de master in de biologie, 
ofwel naar de master in de geologie. Een keuze voor 
biometrie en informatica laat dan weer toe om naadloos 
aan te sluiten bij zowel de master in de biologie als de 
Engelstalige Master of Bio-informatics. Als je zelf je eigen 
minorprogramma wenst samen te stellen, kan je dit doen via 
de minor verbreding. In alle gevallen heeft je diploma een 
interdisciplinaire meerwaarde, en via het door jou gekozen 
traject kan je aldus je eigen accenten leggen. 

Studentenprofiel
Wellicht heb je vragen rond je vooropleiding en je 
slaagkansen voor een bachelor in de biologie. Het is 
natuurlijk moeilijk op deze vragen een exact antwoord te 
formuleren, al was het maar omdat vooral motivatie en 
inzet de voornaamste sleutel zijn tot succes. Wel kunnen we 
stellen dat biologie studeren in de eerste plaats een ruime 
belangstelling en aanleg vereist voor exacte wetenschappen. 
Een goede voorkennis via een gedegen wetenschappelijke 

Jolien, een eerstejaars bachelor biologie, getuigt

Beste toekomstige student,

Ik zit in mijn eerste jaar biologie aan de K.U.Leuven en men vroeg mij eventjes aan jullie te vertellen hoe 
studeren aan de universiteit nu eigenlijk echt is.

Het is een heel verschil met het middelbaar. Je bent immers niet meer verplicht om naar de les te gaan, 
waardoor je veel meer vrijheid hebt. Maar daarbij komt natuurlijk ook een pak meer verantwoordelijkheid, 
want aan het einde van de rit moet je natuurlijk wel alles kennen en vooral begrijpen. 

Het eerste semester is een beetje doorbijten vind ik. Als bioloog moet je aanvaarden dat je ook chemie, fysica en wiskunde 
krijgt. En dat zijn niet onmiddellijk mijn favoriete vakken … maar je moet natuurlijk een grondige basis hebben van alle 
wetenschappen. Gelukkig zijn er ook nog vakken als genetica en celbiologie zodat je toch al een beetje het gevoel hebt 
biologie te studeren. En dan zijn er ook de tweede- en derdejaars die vol enthousiasme vertellen over de leuke vakken en 
uitstapjes van het tweede semester waardoor je echt wel moed krijgt om door te bijten. Dan begint het immers pas echt goed!

Leuven is natuurlijk meer dan studeren alleen. Bij de richting biologie hoort de geweldige studentenkring BIOS. Zij zorgen 
ervoor dat je je van de eerste dag al thuis voelt. Ik had de eerste dag echt schrik: ik kende niemand die biologie ging studeren 
en moest dus helemaal alleen naar de campus. Maar alle nieuwelingen werden heel goed opgevangen en je leert de eerste 
dag al meteen mensen kennen. Ik heb me dan ook onmiddellijk lid gemaakt van BIOS, iets wat ik iedereen aanraad. Zo kan je 
meedoen aan allerhande leuke activiteiten en leer je nog meer nieuwe mensen kennen, waaronder ouderejaars die je best wel 
handige tips kunnen geven. Je krijgt dan ook een meter of peter uit het tweede bachelorjaar, die dan weer bereid is om zijn of 
haar kennis door te geven.

Biologie studeren aan de K.U.Leuven is dus echt wel de moeite. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze!

Jolien

vorming in het secundair onderwijs kan het eerste jaar 
vergemakkelijken. Toch mag het belang van die voorkennis 
enigszins gerelativeerd worden, omdat in de loop van de 
eerste weken voor de meeste opleidingsonderdelen de 
leerstof van het secundair wordt herhaald. Verder zijn 
nauwkeurigheid, observatievermogen en taalvaardigheid 
belangrijke troeven, want tijdens je opleiding zal je moeten 
leren wetenschappelijke informatie te verzamelen, analyseren 
en rapporteren.

Beroepsuitwegen
Als bioloog heb je uitzicht op een brede waaier aan 
beroepsmogelijkheden. Zo werken veel biologen in laboratoria 
van universiteiten en bedrijven. Ze verrichten of organiseren 
fundamenteel of toegepast onderzoek in verschillende 
domeinen en dat zowel in Vlaanderen als ver daarbuiten. 
Anderen zijn werkzaam in overheidsinstellingen, onder meer 
in het kader van beleidsondersteuning met betrekking tot 
leefmilieu, natuurbehoud of ontwikkelingssamenwerking. 
En natuurlijk vind je ook biologen in het onderwijs. Waar je 
terechtkomt hangt uiteraard ook van jezelf af, maar één ding 
is zeker, de opleiding biologie biedt meer dan ooit tevoren 
een ruim potentieel. Biologische kennis en toepassingen 
ervan hebben een indringende impact op alle geledingen van 
de maatschappij én het maatschappelijk belang van zowel 
moleculaire, cellulaire en functionele biologie, als ecologie en 
diversiteitsonderzoek groeit spectaculair.



-12-

Aan de Faculteit Wetenschappen kiezen we resoluut voor 
een brede vorming. Daarnaast heb je de vrijheid om 40 
studiepunten vrij in te vullen met keuzevakken en dit over 
de drie bachelorjaren heen. Door de keuze van je minor, 
zoals we dit noemen, kun je een eigen toets aan je opleiding 
biochemie & biotechnologie geven en je eigen interesses 
ontplooien.

Een ruim aanbod aan mogelijkheden
Indien je erg moleculair geïnteresseerd bent ligt het 
voor de hand dat je voor je keuzepakket kiest uit vakken 
uit de opleiding chemie. Door deze combinatie zal je 
goed geschoold zijn om biochemische processen te 
analyseren of om nieuwe moleculen te ontwerpen die met 
biologische systemen interageren. Misschien ben je eerder 
geïnteresseerd in hoe levende wezens in mekaar zitten, 
en hoe de biomoleculen daarin functioneren: dan kies je 
best een pakket uit biologie. Mogelijk heb je ook een sterke 
interesse voor computers en hun toepassingen en dan is 
een keuzepakket uit de informatica meer evident. Maar ook 
andere keuzes, die minder voor de hand liggen, zijn mogelijk 
doordat je reeds een brede wetenschappelijke basis hebt 

gekregen in je hoofdopleiding. Zo kan je ook een minor 
opbouwen met vakken uit de geologie, de informatica, de 
wiskunde en de fysica. Als je het pakket consequent opvult 
uit één enkele opleiding, krijg je in de meeste gevallen 
toegang tot een tweede masteropleiding, naast het logische 
vervolg op deze bachelor, namelijk de master in de biochemie 
& biotechnologie. Dit is het geval voor de minoren chemie, 
biologie, fysica en geologie. 

De bacheloropleiding biochemie & biotechnologie is gradueel 
opgebouwd. In het eerste jaar maak je kennis met de basis 
van biochemie & biotechnologie in de vakken celbiologie en 
biochemie, en bio-organische chemie. Daarnaast krijg je ook 
basisvakken als fysica en chemie, nodig voor het begrijpen 
van de moleculaire structuur, hun eigenschappen en de 
technieken die gebruikt worden om ze te bestuderen. Ook 
een stevige brok wiskunde is altijd weer nodig als we ook 
kwantitatief aan wetenschap willen doen. 
Vanaf het tweede bachelorjaar start je met de invulling van je 
minor. De meest aansluitende minoren zijn uiteraard chemie 
en biologie, maar de andere minoren worden ook gekozen. 
Zo kan je binnen je discipline nog eigen accenten leggen. Kies 

De opleiding biochemie & biotechnologie stelt de biomoleculen en de biochemische processen centraal. Structuur, 
reactiviteit en functie van biomoleculen, de structuur van de cel, de processen die er plaatsgrijpen, de celcyclus, 
enz. zijn het onderwerp van de studie. Je leert er biomoleculen produceren, analyseren en behandelen. Je maakt 
kennis met de meest recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie, de massaspectrometrie, bio-informatica, 
moleculaire modellering, genoom- en proteoomanalyse. Het studiepakket bedraagt 120 studiepunten. 

In Beeld: Biochemie & biotechnologie

Maak zelf je favoriete biomolecule!
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je voor de opleiding biochemie & biotechnologie, dan heb je 
een degelijke basis nodig op vlak van exacte wetenschappen. 
Deze wordt vooral opgebouwd in het eerste bachelorjaar. 
Hierbij is een goede wetenschappelijke vorming in het 
middelbaar onderwijs een belangrijk voordeel. Bovendien ben 
je geïnteresseerd in biologische fenomenen op moleculair 
niveau en heb je belangstelling voor de creatie en exploratie 
van nieuwe moleculen met biologische relevantie. Het werken 
in een laboratorium spreekt je aan want de opleiding is ook 
op praktische ervaring gericht.

Een greep uit je cursus 
Alle levende organismen zijn opgebouwd uit één of meerdere 
cellen. Niettegenstaande de enorme verscheidenheid aan 
levende wezens hebben deze cellen een zeer groot aantal 
gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn opgebouwd uit 
dezelfde types van biochemische molecules, gebruiken 
dezelfde basisprocessen voor hun voedselopname, 
energiewinning, groei, vermenigvuldiging en erfelijkheid. 
In deze cursus wordt de structuur van de biochemische 
molecules uitgelegd en in verband gebracht met de functie 
die deze molecules in de cel uitoefenen. De cellen zelf 
bevatten een groot aantal substructuren, vooral dan bij 
die van de eukaryoten. Dat zijn alle organismen buiten 
de bacteriën, dus in essentie de fungi, de planten en de 
dieren. Deze substructuren oefenen specifieke functies 
uit die alle verband houden met de stofwisseling, groei, 
vermenigvuldiging en erfelijkheid van de cel. Ook de 
basisprocessen van de stofwisseling in cellen zijn zeer 
gelijkaardig: zij dienen om voedselmolecules af te breken, o.a. 
voor energiewinning en voor het leveren van de bouwstenen 
voor opbouwreacties. In deze laatste reacties worden nieuwe 
biochemische componenten gesynthetiseerd, gaande van 
kleine tot bijzonder grote molecules, zoals diegene die de 
dragers zijn van de erfelijke eigenschappen. In de cursus 
wordt uiteengezet hoe eigenschappen van organismen 
in biochemische vorm kunnen vastgelegd worden, hoe ze 
aan de dochtercellen worden doorgegeven en hoe deze 
eigenschappen in de cel tot expressie gebracht worden. Deze 
cursus concentreert zich dus in essentie op het verband 
tussen de biochemische structuur en biologische functie op 
het niveau van de cel. 

De toekomst
Als afgestudeerd biochemicus kan je terecht in 
biotechnologische en farmaceutische bedrijven, 
onderzoeksinstellingen, openbare diensten of het onderwijs. 
Een klein overzichtje van biochemische toepassingen: 
de gezondheidssector (bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
antibiotica, vaccins, groeihormonen, insuline, enzymes, 
kunstbloed, in vitrofertilisatie, …), de agrarische sector 
(veredeling van gewassen en rassen, productie van 
groeiregulatoren, veevoeders en meststoffen, …), de 
voedings- of levensmiddelensector (fermentatie, productie 
van additieven, vitamines, suikers, gist, bier, yoghurt, …), de 
energiesector (bioconversie van afvalstoffen tot methanol 
en waterstof, energieconversie van biomassa, …) en de 
milieusector (afbraak van vervuilende stoffen, recuperatie en 
recyclage van gebruikte materialen of afval, zuivering van 
water, …).

Student aan het woord 

Jeroen Vangindertael: “Vanaf het academiejaar 2004-2005 
wordt de bachelor in de biochemie & biotechnologie ingericht 
aan de K.U.Leuven. Toen ik hoorde dat deze richting bestond 
wist ik meteen dat het iets voor mij was. Mijn interesse werd 
al in het middelbaar onderwijs geprikkeld tijdens de lessen 
over DNA, genetica, erfelijkheid enzovoort. Ik ben nu enkele 
boeiende jaren verder en ben trots de bachelor te hebben 
afgerond en nu in het eerste masterjaar te zitten.

In je eerste jaar krijg je een brede wetenschappelijke vorming, 
iets waar je je zeker niet door mag laten afschrikken. Maar 
geen paniek, je krijgt vanaf de eerste week reeds te maken 
met enkele biochemische vakken. De moeilijkheidsgraad 
van de leerstof ligt uiteraard hoger dan in het secundair 
onderwijs, maar als je uit een wetenschappelijke afdeling 
komt en die met succes hebt doorlopen, dan heb je een 
goede basiskennis om te starten. Langs de andere kant is 
het struikelblok voor de meeste nieuwe studenten de grote 
hoeveelheid leerstof, dus: plannen is de boodschap! Het 
is uiteraard geen louter theoretische opleiding, aangezien 
er ook veel praktisch laboratoriumwerk bij komt kijken. Je 
leert stap voor stap alle nodige onderzoekstechnieken en 
laboratoriumvaardigheden die je nodig zult hebben. 

Je staat er in je eerste jaar echter niet alleen voor. Je wordt 
bijgestaan door een ervaren team van docenten, assistenten 
en monitoren. Zeker van deze laatste groep mensen mag 
je het extra duwtje in de rug dat ze je kunnen geven, niet 
onderschatten. Als ik je een goede raad mag geven: ga 
naar de les en naar de oefenzittingen. Zeker deze laatste 
zijn noodzakelijk om de leerstof te beheersen. Maar dat zijn 
dingen die je zelf gauw genoeg zal ontdekken.

Eens je de bachelor hebt afgerond en je in de master bent 
aangekomen kan je dan kiezen uit 3 specialisatierichtingen. 
Je kan je voorbereiden op een job in de biotechindustrie en 
de professionele optie kiezen. Ben je eerder geïnteresseerd 
in een baan als onderzoeker dan kies je de onderzoeksoptie. 
Als je echter gepassioneerd bent door het lesgeven en graag 
leerkracht wil worden dan kies je de onderwijsoptie.

In vergelijking met andere richtingen, is het aantal 
studenten bij ons eerder vrij beperkt, wat resulteert in een 
héél aangename groepssfeer. Je zal snel merken dat je vele 
vrienden maakt in je eigen jaar. En voor ontspanning moet 
ook voldoende tijd worden gemaakt. Deze wordt verzorgd 
door Chemika, de Leuvense studentenvereniging van de 
chemisten en biochemisten. Ik denk hierbij aan fuiven, 
filmavonden, cantussen, culturele uitstappen (theater, stand 
up comedy, quiz), enzovoort. Er wordt 
je in je eerste jaar zelfs een peter of een 
meter aangeboden: iemand van het tweede 
jaar die je met raad en daad zal bijstaan 
bij je eerste stappen in het Leuvense 
studentenleven. Ik hoop in september 
vele nieuwe gezichten op de campus te 
zien rondlopen en wens je graag heel veel 
succes bij je studies.”
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Een hart voor onze studenten

Sinds oktober 2006 heeft de studentenkring Chemika een 
nieuw studentenlokaal met vele mogelijkheden en vol-
ledig ingericht door de studenten zelf. Daarnaast beschikt 
het Departement Chemie ook over een aparte studiehoek 
voor de studenten, waar ze de practica chemie en bioche-
mie kunnen voorbereiden en verwerken. Deze Minckelers-
studiehoek, genoemd naar Jan Pieter Minckelers, die in 1783 
het steenkoolgas ontdekte te Leuven, beschikt over een kleine 
bibliotheek, een tiental computers en werkstations, projectie-
mogelijkheden en draadloos internet. Via een sleutelcode is 
het lokaal enkel toegankelijk voor studenten in het kader van 
een lopend practicum chemie of biochemie. Een verslag maak 
je te Leuven dus niet langer in de practicumzaal zelf!

Secundair onderwijs  K.U.Leuven

Wat vroeger onmogelijk leek werd toch de realiteit toen de 
Faculteit Wetenschappen van onze K.U.Leuven in 2004 leer-
krachten chemie uitnodigde voor overleg. Men had het over 
resonantiegroepen. Resonantie? Toch een belangrijk begrip in 
de chemie ( )! 

Gedurende twee jaar werd het chemie-onderwijs in het 
secundair onderwijs in al zijn facetten geconfronteerd met 
wat de studenten moeten studeren in het eerste bachelorjaar. 
De leerplannen met de leerinhouden en de doelstellingen 
uit het ASO en TSO werden in een eerste fase voorgesteld 
aan de monitoren chemie en aan Prof. K. Clays, verantwoor-
delijk voor de basiscursus chemie in het eerste bachelor-
jaar. Nadien kregen de leerkrachten de opdracht de cursus 
grondslagen van de chemie in het eerste semester van het 
eerste bachelorjaar kritisch door te nemen en te beoordelen 
zowel naar inhoud, moeilijkheidsgraad en haalbaarheid voor 
de gemotiveerde student. Er werd geen blad voor de mond 
genomen. De toetsvragen en de wijze van examineren wer-
den aan ons voorgesteld. De leerkrachten zelf verzamelden 
examenvragen van collega’s en stuurden die door naar de 
resonantiegroep chemie. Zo kregen assistenten en profes-
soren een beeld van hoe in het middelbaar onderwijs over de 
provincies heen getoetst en geëxamineerd wordt. Een zelfde 
werkwijze werd nadien gevolgd voor de cursus bio-organi-
sche chemie, geprogrammeerd in het tweede semester van 
het eerste bachelorjaar.

Als leerkracht en vakbegeleider chemie voor het bisdom 
Brugge moet ik zeggen dat men met onze bemerkingen wel 

In Beeld: Chemie

Chemie studeren: viermaal troef!
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degelijk rekening heeft gehouden. Men vertrekt voor de cur-
sussen chemie aan de Faculteit Wetenschappen te Leuven 
vanuit de één-lesuur-cursus chemie in de laatste jaren 
van het middelbaar. In het eerste semester van het eerste 
bachelorjaar wordt deze kennis grondig en overzichtelijk uit-
gediept. Hierbij wordt de gemotiveerde en werkende student 
zeker gerespecteerd. Het aantal uren chemie dat men gekre-
gen heeft in de humaniora is niet zozeer van belang, maar 
wel hoe men met het vak omging. Een humanioraopleiding is 
nog altijd algemeen vormend.

De recente programmahervorming mocht van onze kant 
uit geen verzwakking betekenen voor de bacheloropleiding 
en dat is het ook niet geworden. Men heeft gezorgd voor 
een respectvolle overgang. Kortom men heeft te Leuven 
geluisterd naar de leerkrachten en voor zover ik weet is deze 
samenwerking uniek in Vlaanderen. Het werk van deze reso-
nantiegroep chemie garandeert dat de inhoud van de che-
mievakken aan de Faculteit Wetenschappen te Leuven echt 
afgestemd is op de voorkennis van de nieuwe studenten! 
Weerom een extra troef dus …

Luc De Ceuninck 
Vakbegeleider chemie (Bisdom Brugge) 

Leraar aan het OLV-college te Brugge

Een degelijke veiligheidsopleiding 
vanaf het eerste jaar!

Onze chemische industrie hanteert wereldwijd het principe 
van ‘responsible care’. Bedrijven die dit principe onderschrij-
ven, verbinden zich ertoe om te streven naar een voortdu-
rende verbetering van hun prestaties op vlak van milieu, 
veiligheid en gezondheid. Sinds het invoeren van de ver-
nieuwde bacheloropleiding chemie wordt ditzelfde principe 
van ‘responsible care’ reeds vanaf het eerste jaar geïntrodu-
ceerd tijdens de verschillende practica. Tijdens het practicum 

"Veiligheid en laboratoriumpraktijk" worden de principes van 
het opzoeken, evalueren en correct beheersen van risico’s 
verbonden aan chemische producten aangeleerd. Meteen leer 
je ook werken in onze uiterst moderne Campusbibliotheek 
Arenberg. Met behulp van onze departementale Veiligheids-
cd-rom en Veiligheidswebstek probeer je zelf de veiligheids-
problematiek in een aantal concrete situaties te doorgronden. 
Vervolgens voer je risicoanalyses uit van een experiment, leer 
je een experiment plannen en nauwkeurig noteren in een 
laboschrift. Je oefent hierbij de belangrijkste scheidingstech-
nieken in zoals gefractioneerde destillatie en extractie, en 
voert enkele syntheses uit. Voor elk uit te voeren experiment 
moet je op zoek gaan naar de beste werkwijze en opstelling. 
Als kroon op het werk dien je zelf een waterflesraket te lan-
ceren! Als brandstof gebruik je net zoals bij de space shuttle 
zuurstof- en waterstofgas.

Tijdens je verdere opleiding - en niet in het minst gedurende 
je latere loopbaan – wordt deze veilige en milieubewuste 
omgang met chemicaliën consequent doorgetrokken. In de 
loop van je masteropleiding krijg je de kans ervaring op te 
doen in een industriële omgeving door een stage in een bin-
nen- of buitenlands chemiebedrijf. Deze totaal vernieuwde 
aanpak – waarbij groepswerk ook een belangrijke rol speelt - 
stelt je in staat vanaf het eerste jaar verantwoord en creatief 
om te gaan met chemicaliën. Een troef die je latere werk-
gever zal appreciëren!

Het vak industriële en technische chemie in de 
bacheloropleiding chemie: het dagelijks leven door 
een wetenschappelijke bril

Eén van de doelstellingen van een wetenschappelijke oplei-
ding is de studenten een kritische geest bij te brengen. Een 
onderzoekende geest, die geen genoegen neemt met opper-
vlakkige oordelen of ongefundeerde opvattingen die ons, 
soms op een sluikse, suggestieve manier, worden aangepraat. 
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Deze kritische houding mag niet beperkt blijven tot het 
wetenschappelijk onderzoek of andere professionele bezighe-
den, maar moet stevig geworteld zijn in het dagelijks leven, 
dat bekeken door een wetenschappelijke bril, plots heel wat 
interessanter wordt. Voor wie leeft in een sterk van technolo-
gie doordrongen wereld, is een wetenschappelijke basiskennis 
trouwens allesbehalve een overbodige luxe. Om milieubewust 
en gezond te leven bijvoorbeeld is inzicht dat het dagelijks 
handelen overstijgt zonder meer noodzakelijk.

Een wetenschappelijke opleiding moet dus in het dagelijks 
leven een bruikbare dimensie bezitten. Dit vinden we bijvoor-
beeld terug in de bacheloropleiding chemie. Het is duidelijk 
dat men deze dimensie bij voorkeur reeds van bij het begin 
aan bod laat komen. Het is immers dan dat de toekomstige 
wetenschapper het snelst bijleert en een boeiende, nieuwe 
kijk op de wereld voor hem of haar toegankelijk wordt. In 
deze fase is het cruciaal de student te stimuleren de dag-
dagelijkse leefwereld zelfstandig te verkennen, met de nieuw 
verworven inzichten in het achterhoofd. Het vak industriële 
en technische chemie, dat op het programma staat van de 
eerste bachelor chemie, kan in sterke mate tot deze ontwikke-
ling bijdragen. In dit vak worden een aantal praktische onder-
werpen, waarmee de student in vele gevallen reeds vertrouwd 
is, bekeken door de bril van de wetenschapper. Het gaat 
bijvoorbeeld om onderwerpen zoals milieuvervuiling, genees-
middelen, vloeibare kristallen of voeding. Vooral het laatste 
vindt op vele vlakken aansluiting bij het dagelijks leven. Zo 
komt aan bod welke rol onze voeding speelt voor de energie-
voorziening en het in stand houden van het lichaam en welke 
problemen er in deze context kunnen ontstaan (overgewicht, 
diabetes, hart- en vaatziekten). Dit wordt in verband gebracht 
met de structuur van de geconsumeerde vetten, de glycemi-
sche index en glycemische lading van voedingsmiddelen. De 
invloed van de verschillende voedingscomponenten op het 
functioneren van het lichaam wordt in een interdisciplinaire 
context verklaard op grond van onder meer de specificiteit 
van het spijsverteringsapparaat en de chemische structuur 
van de betrokken nutriënten. Met het oog op de gezond-
heid kan het nuttig zijn het vet-, suiker- of zoutgehalte van 
voedingsmiddelen te reduceren. De cursus toont hoe dit kan 
(zie figuur), maar ook welke gevolgen dit heeft voor onder 
meer de smaak, het uitzicht en de bewaarbaarheid en hoe de 
voedingsnijverheid deze potentiële problemen kan ondervan-
gen. Verder is er ook aandacht voor de positieve en negatieve 
aspecten van de bereiding van voedsel in de ruime zin van 
het woord, gaande van de inwerking van micro-organismen 
voor het maken van kaas of zuurkool tot de achteruitgang 
van de voedingswaarde door ontbinding van vitaminen of de 
vorming van kankerverwekkende stoffen door onoordeelkun-
dige behandeling.

Eten speelt naast een biologische ook een zeer voorname 
psychosociale rol. Dit blijkt niet alleen uit het belang van het 
nuttigen van een gezamenlijke maaltijd voor het leggen en 
intensifiëren van contacten tussen mensen, maar ook uit het 
bestaan van eetstoornissen met een sterke psychologische 
component zoals anorexie, of uit het feit dat zwaarlijvigheid 
niet zelden een maatschappelijk stigma met zich mee brengt. 
Alhoewel het dus onmiddellijk duidelijk is dat een exact 
wetenschappelijke benadering niet alleen zaligmakend is, kan 
ze toch uitgesproken nuttig zijn om alle (des)informatie die 
ons dagelijks bereikt omtrent voeding in een ruimere context 

te interpreteren en zo de belangrijkste regel in verband met 
gezonde voeding niet uit het oog te verliezen. In zekere zin 
is deze regel eenvoudig: eet gevarieerd en met mate. Niet 
zelden zijn het de meest voor de hand liggende waarheden 
die in de huidige informatiemaatschappij het eerst vergeten 
worden. Een veelzijdige wetenschappelijke opleiding, met oog 
voor de dagelijkse leefwereld, kan helpen deze hinderlaag te 
vermijden.

 

Figuur. De kunstmatige zoetstof aspartaam smaakt ongeveer 180 keer zoeter dan 
gewone suiker.
Prof. Mario Smet, lid van het didactisch team Industriële en technische chemie
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STUDENTENKRING: ChemikaSTUDENTENKRING: Bios

Ben je klaar om te komen studeren aan de Faculteit 
Wetenschappen? Heb je bovendien gekozen om iets te gaan 
doen met biologie? Weet dan dat jouw studentenkring 
altijd voor je klaar zal staan.

BIOS is de kring die alle studenten van het Departement 
Biologie samenbrengt. Het is als student belangrijk dat je 
je medestudenten ook leert kennen buiten de lessen en 
practica. Tenslotte is de kans groot dat jullie minstens vijf 
jaar met elkaar opgescheept zitten, dus dan kan je maar 
beter vrienden worden! Bovendien is het gewoon erg leuk 
om veel mensen te leren kennen die jouw interesses en 
passie voor wetenschap delen, mensen die je met raad 
en daad kunnen bijstaan, vrienden waarmee je je kunt 
amuseren… Je studentenkring is actief op drie belangrijke 
terreinen: vertegenwoordiging, dienstverlening en 
ontspanning. 

Vertegenwoordiging is erg belangrijk: studenten 
moeten zich laten horen op alle niveaus. Deze 
vertegenwoordiging wordt gecoördineerd vanuit BIOS. 
Op het gebied van studentenwerking en kringcoördinatie 
zijn wij vertegenwoordigd in Scientica en LOKO. Onze 
afgevaardigden laten bovendien hun stem horen in 
verschillende onderwijscommissies, de departementsraad 
en de faculteitsraad. Daarnaast heeft BIOS een erg goede 
relatie met professoren en assistenten, waardoor eventuele 
problemen meestal snel en efficiënt opgelost kunnen 
worden.

Dienstverlening is een tweede terrein waarop BIOS actief is. 
Het belangrijkste aspect hiervan is die van de cursusdienst. 
Deze wordt vanuit Scientica gecoördineerd en is bedoeld 
om het cursusmateriaal aan zo democratisch mogelijke 
prijzen aan de student te kunnen aanbieden. Andere 
diensten die door BIOS aangeboden worden zijn onder 
andere het verdelen van T-shirts en truien, de website, de 
infodag en de eerstejaarsreceptie. Bovendien zorgt BIOS er 
voor dat elke geïnteresseerde eerstejaars een peter of meter 
krijgt. Deze ouderejaars kan je helpen met moeilijke vakken, 
voorbeelden laten zien van practicumverslagen, helpen 
planningen opstellen, een luisterend oor bieden…

Studeren is belangrijk, maar de boog kan niet altijd 
gespannen staan. Het bekendste terrein waarop BIOS 
actief is, is dan ook dat van de ontspanning. In Leuven 
valt er altijd heel wat te beleven, maar het is toch altijd 
dubbel zo plezant in goed gezelschap! BIOS organiseert 
TD’s (fuiven) en cantussen, filmavonden, sportactiviteiten, 
gaat naar concerten, kookt, maakt muziek, speelt spelletjes, 
gaat wandelen, steekt de handen uit de mouwen… BIOS 
zit nooit stil! Als kers op de taart hebben we ook nog 
eens de gezelligste fakbar van Leuven, waar je altijd wel 
medestudenten en assistenten tegen het lijf loopt. 
Je ziet het: je studentenkring probeert te helpen met 
het vinden van een gezond evenwicht tussen studie en 
ontspanning!

Meer informatie? Bezoek onze website:
http://bios.scientica.be

Wie chemie of biochemie & biotechnologie gaat studeren 
aan de K.U.Leuven heeft op zijn minst één grote zekerheid: 
Chemika. Tussen het bijwonen van lessen, oefeningen en de 
vele practica in, kan je bv. even uitrusten in ons Chemika-
lokaal. Je komt er als eerstejaars altijd wel een klasgenoot 
of een ouderejaars, misschien wel je studentenpeter of 
–meter tegen.

Verder zal je Chemika ook na de werkuren tegenkomen. 
Naast allerhande feestjes, nu en dan een cantus, gaan 
we een sportieve partij niet uit de weg en kan een quiz, 
filmavond, ja zelfs een weekend ons wel bekoren.
Naast vertier en ontspanning zorgt Chemika er 
natuurlijk ook voor dat jullie voorzien zijn en blijven van 
studiemateriaal. De cursusdienst wordt gecoördineerd 
en geïnformatiseerd via Scientica, de overkoepelende 
studentenkring van de faculteit.

Ten slotte vertegenwoordigt Chemika jullie overal waar 
mogelijk. Onze vertegenwoordigers zijn steeds paraat 
om de problemen van de opleiding en haar studenten te 
aanhoren en deze op allerhande niveaus van de universiteit 
aan te kaarten.

Dankzij zijn kleine omvang en hechte contacten is Chemika 
een kring waarin klas-, richtings- en andere genoten 
uitgroeien tot een leutige groep kameraden. Eigenlijk 
moet men er niet veel doekjes om winden: bij Chemika is 
gezelligheid troef!

www.chemika.be
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Toen ik mijn studies als geograaf aanvatte, stond ik niet 
echt stil bij wat die thesis mij in het vierde jaar zou brengen. 
Eens de onderwerpen eind 2005 werden voorgesteld, werd 
ik echter meteen aangesproken door de mogelijkheid om 
drie maanden veldwerk uit te voeren in het Ethiopische 
Hoogland. Natuurlijk twijfelde ik wat in het begin. Ik wist 
nagenoeg niets van dit land en had nooit eerder zo’n verre 
reis ondernomen. Op een regenachtige avond trok ik dan 
ook, samen met een jaargenoot, naar het kantoor van mijn 
toekomstige promotor, Prof. dr. Jean Poesen. De verhalen 
die hij opdiste en de foto’s die hij toonde trokken ons al snel 
over de streep. Na een vrij hectische periode van vaccinaties, 
examens en andere administratieve kwellingen was het in 
juli 2006 zo ver. Een beetje onzeker, maar vol verwachtingen 
stapten we op een vliegtuig naar de Hoorn van Afrika.

Door de steile hellingen, de schaarse vegetatieve bedekking 
en de intense regen die in een kort maar krachtig 
regenseizoen valt, is het Ethiopische Hoogland een regio 
die erg gevoelig is voor bodemerosie. De gestagneerde 
landbouwtechnieken en de hoge bevolkingsdruk – met 
daaraan gekoppeld een erg intensief landgebruik, 
overbegrazing en massale ontbossing om aan de 
energiebehoefte te voldoen – verergeren deze vorm van 
landdegradatie in een van nature erg fragiele omgeving. 
Bodemerosie heeft ondermeer een nadelige impact op de 
gewasopbrengsten, maar heeft ook stroomafwaarts ernstige 
gevolgen. In het gebied werden talloze waterreservoirs 
gebouwd om te voorzien in de waterbehoefte tijdens het 

negen maanden durende droge seizoen. Veel van deze 
reservoirs slibben echter vroegtijdig dicht door de grote 
hoeveelheden geërodeerd bodemmateriaal. Recent werd ook 
met de constructie begonnen van een aantal stuwmeren, 
wat de groeiende nood aan energie moet opvangen. Ook 
deze dreigen vroegtijdig dicht te slibben. Sedimentatie vormt 
daarom niet enkel een bedreiging voor de watervoorziening, 
maar ook voor de verdere ontwikkeling van dit land. Toch 
bestaat er een belangrijk kennistekort wat betreft de 
grootteorde en dynamiek van sedimentexport op de schaal 
van middelgrote rivierbekkens (100-5.000 km²). Meer 
inzicht hierin is ondermeer cruciaal voor het ontwerp van 
toekomstige reservoirs en stuwmeren. Dit eindwerk droeg 
zijn steentje bij tot dit inzicht door een begroting te maken 
van de sedimentexport in 2006 voor tien zijrivieren van 
de Geba, een 5.180 km² groot deelbekken van de Nijl dat 
representatief is voor het Noordelijk Ethiopische Hoogland.

Nagenoeg 80% van de regen in het Noord-Ethiopische 
Hoogland valt tijdens het regenseizoen (begin juli tot 
eind september). Het was in dit regenseizoen dat onze 
veldcampagne plaatsgreep. Met grote hulp van 20 
Ethiopische bachelorstudenten voerden Elke – een bio-
ingenieur met wie ik samen het veldwerk verrichte – en 
ik, debiets- en sedimentconcentratiemetingen uit aan 10 
meetposten, telkens gelegen aan de monding van een zijrivier 
van de Geba. Dit was niet altijd eenvoudig, maar wel een 
rijke ervaring. De meeste meetposten lagen erg afgelegen 
van steden of hoofdwegen. Een bezoek aan deze stations 

Wanneer je de deuren van de secundaire school achter je dicht slaat, gaat er een hele nieuwe wereld voor je 
open. Je studeert verder, je leert de maatschappij en de samenleving steeds beter kennen gewoon door erin te 
leven, maar voor sommigen stopt het daar niet. Soms wil je gewoon meer, wil je verder kijken en je grenzen 
verleggen. Een studie geografie kan je hierbij helpen, niet in het minst omdat de studie ook letterlijk verder 
kijkt dan onze eigen contreien. Zo voerde het eindwerk van Matthias Vanmaercke hem naar Ethopië, zoals hij 
hieronder vertelt.

In Beeld: Geografie

Een eindwerk in Ethiopië …

Het Ethiopische 
Hoogland is met zijn 
steile hellingen, geringe 
vegetatieve bedekking 
en intense regenval erg 
gevoelig aan bodem-
erosie.



-19-

werd dan ook voorafgegaan door wandeltochten in een 
adembenemend landschap. Om tijd te winnen, verbleven 
we vaak in een afgezonderd, maar prachtig dorpje dat dicht 
bij een aantal meetposten gelegen was. We huurden er een 
hut voor zo’n drie euro per maand. De weken die we daar 
spendeerden, waren voor mij onvergetelijk.

Ook het meten zelf had zo zijn uitdagingen. Over het 
algemeen breekt de dag in het Ethiopische Hoogland aan 
onder een stralende zon. Naarmate de dag vordert en het 
land en water opwarmen, worden wolken gevormd die in veel 
gevallen tegen de namiddag of vroege avond leiden tot een 
spectaculair onweer. Een groot deel van deze hevige neerslag 
stroomt af en leidt tot ‘flash floods’. Bij deze watervloeden 
stijgt het waterpeil van de rivier in een paar minuten van 
een aantal decimeter naar gemakkelijk drie tot zes meter. 
Logischerwijze grijpt het grootste deel van de sedimentexport 
plaats tijdens deze vloeden, maar aangezien deze meestal 
’s nachts optreden, erg snel opkomen en niet ongevaarlijk 
zijn, is hier slechts bitter weinig over gekend. Door de nacht 
door te brengen aan de meetpost zelf en dankzij een flinke 
dosis geluk, slaagden we er echter in twee van deze vloeden 
nauwkeurig te bemonsteren, waaronder één uitzonderlijk 
grote vloed (>2.000 m³/s) waarbij het water zelfs buiten 
de rivieroevers trad. We zagen hoe tijdens deze flash flood 
onze meetsteiger door de stroming werd meegesleurd, maar 
dat was van minder belang. Na een lange nacht waren 
we laaiend enthousiast over de 16 stalen die we hadden 
kunnen verzamelen en die ons later een schat aan informatie 
leverden. 

Toen ik vijf jaar geleden het plan opvatte om geografie te 
gaan studeren, vroegen een aantal van mijn familieleden en 
vrienden plagend welk land of werelddeel ik nog plande te 
ontdekken. Ik moest toegeven dat het harde tijden waren 
voor ontdekkingsreizigers en er nog maar weinig witte 
vlekken met ‘Terra Incognita’ op de wereldkaart te vinden 
waren. Mijn eindwerk in Ethiopië leerde me echter dat er nog 
erg veel te ontdekken is. Dingen meten die nog nooit iemand 
eerder mat en na afloop met de resultaten een coherent 
verhaal vormen, was voor mij zo boeiend als een nieuwe 
wereld ontdekken. Geografie blijft ontdekken! Ik was dan ook 
erg vereerd met de prijs voor het beste eindwerk die ik van 
de Alumnivereniging Leuvense Geografen voor dit verhaal 
kreeg.

Matthias Vanmaercke

STUDENTENKRING: Merkator

Het grootste aandeel van het 
sediment wordt getransporteerd 
tijdens flash floods. Tijdens deze 
vloeden stijgt het waterpeil 
in enkele minuten van enkele 
decimeters naar verschillende 
meters. Ook onze meetinfra-
structuur was hier niet altijd 
tegen opgewassen.

Geografie is meer dan studeren alleen. Daarom is er 
Merkator, de vereniging van Leuvense geografiestudenten 
en studenten master in het toerisme.
De hoofdbezigheid bestaat uit het volbrengen van drie 
voorname taken, oftewel het ABC van Merkator. Eerst 
en vooral zijn er de feestjes en het andere Amusement, 
zoals cantussen, cultuur, sport, hier en daar een gratis vat, 
de Merkatorkes (ons kringblad), ... Aan dit pakket wordt 
nog een surprisebonus toegevoegd zodat verveling een 
onbekend begrip wordt!

Dan is er de Belangenvertegenwoordiging door de 
studenten. Merkator zetelt en spreekt in naam van de 
geografie- en toerismestudenten in allerlei raden: de 
POC (Permanente OnderwijsCommissie voor geografie), 
de faculteitsraad en LOKO (Leuvense Overkoepelende 
KringOrganisatie). Via LOKO zijn we vertegenwoordigd in de 
hoogste beleidsorganen van de universiteit. Ook Scientica, 
de overkoepelende kring van wetenschapsstudenten, heeft 
oor naar onze eisen.

Ten slotte is er de Cursusverdeling of meer algemeen 
de dienstverlening. De cursusdienst biedt je goedkope 
cursussen; het infoboekje en de site verschaffen je 
examenvragen van recente jaren; en last but not least zijn 
er de peters en meters die steeds bereid zijn je te helpen. 
Dit jaar wordt Merkator geleid door zo'n 36-tal studenten 
die samen het presidium vormen. Voor het komende 
academiejaar werd het team General Motor verkozen met 
een score die het vertrouwen in deze ploeg overduidelijk 
maakte. 

www.merkatornet.be
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Over spleten en breuken
Iedereen kent tunnels: we vinden ze onder een rivier, in de 
bergen, of gewoon in een drukke stad onder de bebouwing 
door. Heb je er ooit bij stilgestaan wat er bij komt kijken om 
een tunnel te graven? En hoe het zit met de ondergrond 
waar deze tunnels doorheen gaan? Gesteente zit altijd vol 
spleten. Als je een tunnel onder een rivier graaft, zou langs 
de spleten heel wat water de tunnel in kunnen sijpelen. 
Het kan ook zijn dat er blokken langs deze spleten uit het 
tunnelgewelf kunnen vallen wanneer je aan het graven 
bent en dat is natuurlijk niet de bedoeling! Voorkomen is 
dan ook beter dan genezen. Te meer daar het werk dan ook 
achterop raakt op de planning en ook de kosten omhoog 
gaan. Een ander aspect is dat de graaftechnieken variëren in 
functie van de ondergrond. Voor zachte gesteenten worden 
graafmachines ingezet, voor harde gesteenten wordt met 
dynamiet gewerkt. Voor het optimale ontwerp en voor het 
plannen van dit soort werken, is een gedegen diagnose 
van de ondergrond nodig. Je moet een antwoord vinden 
op vele vragen: komen de spleten willekeurig voor of zit er 

een patroon in? Hoe en waar komen ze voor? Gaat het om 
hard of zacht gesteente? Zit er een verbrijzelde zone tussen? 
Kunnen we waterinstroming verwachten? Waar, hoe en 
wat voor ankers moeten worden geplaatst om de stabiliteit 
van het gewelf te verzekeren? Met welke techniek moet je 
graven om optimale vooruitgang te maken? Als je daarover 
meer wil weten, ga dan naar het Geo-Instituut in Leuven. 
Je zult er in de Afdeling Geologie een dynamisch team van 
specialisten vinden die je er alles over kunnen vertellen, 
en je – als het je boeit – kunnen opleiden tot geoloog, tot 
“expert van de ondergrond”. Je leert dan dat er een hele 
variatie aan "spleten" bestaat: gelaagdheid van sedimenten, 
diaklasen haaks op de gelaagdheid, afkoelingscheuren in 
granietmassieven, breuken ten gevolge van tektonische 
krachten, … Hoe een breuk ontstaan is, kan belangrijk zijn. 
In het geval van breuken die ontstaan zijn ten gevolge 
van een compressie bijvoorbeeld, wordt de ontstane breuk 
dichtgedrukt. Zo’n dichtgedrukte breuk geeft minder 
wateroverlast bij graafwerkzaamheden dan wanneer het om 
een afschuivingsbreuk gaat, die niet dichtgedrukt wordt. 
Daarnaast is het belangrijk om de richting van de spleten 

Wat je later met geologie kunt doen, vragen we best aan een geoloog met heel wat ervaring. We vonden Blanca 
Van Hasselt, één van de kersverse fellows van de faculteit, bereid haar ervaringen met ons te delen. Zij is als 
geoloog actief bij Géostock, een bedrijf dat gespecialiseerd is in ondergrondse infrastructuurwerken. We kunnen 
haar terecht een “expert van de ondergrond” noemen.

In Beeld: Geologie

Geoloog, de expert van de ondergrond

Gewelfinstorting 
(China, 1998)
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en breuken te kennen. Wanneer een breukzone dezelfde 
richting heeft als je tunnel dan moet je heel wat meer 
voorzieningen treffen dan wanneer dit niet zo is. Het kan dan 
bv. voorkomen dat je over een lengte van een paar honderd 
meter extra verankering moet toepassen. In zo'n geval is 
het wellicht beter om het tracé van de tunnel te verleggen 
zodat deze buiten de breukzone komt te liggen. Om het tracé 
te bepalen is het van belang om een grondige voorstudie 
te maken om zo de zones met zwakke geotechnische 
eigenschappen in kaart te brengen. 

Het opslaan van olie en gas
Maar niet alle ondergrondse uitgravingen zijn tunnels. 
Géostock (www.geostockgroup.com), het bedrijf waar ik voor 
werk, is gespecialiseerd in de ondergrondse opslag van olie 
en gas. LPG (butaan en propaan) kan opgeslagen worden in 
uitgehouwen holtes in de ondergrond. Dit zijn tunnels die 
op een diepte van 80 tot 200 meter onder de grond of zee 
gegraven worden. Wanneer de ondergrondse opslagruimte 
gegraven is en voordat deze in gebruik genomen wordt voor 
gasopslag, wordt een afsluiting gemaakt die bestaat uit een 
cementen plug van een paar meter dik. Deze pluggen worden 
zo dicht mogelijk bij de opslagruimte gemaakt. Vervolgens 
worden schacht en toegangstunnel tot aan de top vol water 
gezet. 
MAAR … zal je nu zeggen… in elk gesteente zitten spleten, 
hoe zit het dan met dat gas? Inderdaad, maar deze manier 
van gasopslag houdt daar dan ook rekening mee. Het is 
immers zo dat zolang de spleten die de gasopslag met het 
aardoppervlak in contact brengen, water bevatten, er een 
waterkolom zal zijn die een druk uitoefent die evenredig 
is met de hoogte van deze waterkolom. De diepte van de 
gasopslag wordt dus zodanig bepaald dat de gasdruk in 
de opslagruimte lager is dan de waterdruk in de spleten 
boven de gasopslag. Hoe diep gas onder de grond wordt 
opgeslagen, wordt dus bepaald ten opzichte van het 
waterniveau in de ondergrond. De dieptelocatie van de 
opslagruimte zal bovendien dieper zijn voor eenzelfde 
gas naargelang de ondergrond warmer is. Gezien dus 
de afsluiting van de gasopslag bepaald wordt door de 
waterkolom in de spleten (en ook in toegangstunnel 
en schacht), blijkt dus dat niet alleen de geologie een 
belangrijke factor is, maar ook de waterhuishouding en de 
hydrogeologie. Voor het optimaal functioneren van een 
dergelijke gasopslag is een permanente wateroverdruk nodig. 
Het is dus van belang dat de rotsformatie genoeg water kan 
blijven toevoeren zodat de spleten niet ontwateren. Daarom 
wordt in de meeste gevallen op een afstand van 10 tot 25 

Blanca Van Hasselt 
meter boven de gasopslag een watertunnel gegraven die 
zoveel mogelijk spleten met elkaar in contact brengt, dit om 
een zo homogeen mogelijk waterstromingspatroon omheen 
de opslag te creëren. Het is dus van belang dat de geoloog en 
de hydrogeoloog een goede kennis hebben van welke spleten 
wel of niet, en welke meer of minder watervoerend zijn. Dit 
hangt af van de oriëntatie van de verschillende systemen, 
maar ook van het materiaal waarmee de spleten gevuld 
zijn. Soms komt het voor dat spleetsystemen vrij schoon 
zijn, andere kunnen mineralen of klei bevatten. In sommige 
gevallen hebben de verschillende spleetfamilies een onderling 
goede connectie, maar in ander gevallen komt het voor dat 
ze onafhankelijk van elkaar, elk hun eigen stromingsregime 
hebben.

Je ziet het, de ondergrond heeft heel wat geheimen. Wil 
jij deze doorgronden? Dan is geologie studeren aan de 
K.U.Leuven de beste start.

Japan Team 2004

2008 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het 
Internationaal Jaar van Planeet Aarde met als thema 
“Aardwetenschappen voor de maatschappij”. De 400.000 
aardwetenschappers die vandaag actief zijn in de wereld, 
zullen een jaar lang iedereen trachten te enthousiasmeren 
met hun ongelooflijke kennis over onze unieke planeet. 
Bovendien beogen ze aan te tonen dat de kennis van de 
aardwetenschapper belangrijk is om van onze planeet 
een veilige en gezonde thuis te maken voor de volgende 
generaties.
Voor meer informatie: http://yearofplanetearth.org/

Internationaal Jaar 
van Planeet Aarde 2008

“Planeet Aarde in onze handen”
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STUDENTENKRING: GEOS

Geologie studeren aan de K.U.Leuven is een waar genot. 
Het is een enorm boeiende opleiding en een fijne beleving. 
Door het feit dat we met zo weinig zijn, zijn de lessen zeer 
persoonlijk en studentgericht. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook de talrijke excursies: gewapend met hamer en kompas 
ontdek je als geoloog het ganse land. Wij, studenten 
geologie, vormen dan ook snel een groep die heel goed 
aan elkaar hangt en mekaar steunt in moeilijke (ook wel de 
examenperiode genoemd) en goede tijden. 

Al dit studentikoos enthousiasme wordt gebundeld door 
onze studentenkring Geos. Geos is niet alleen één van de 
kleinste studentenkringen van Leuven, ze is ook één van de 
meest hechte. Geen enkele andere kring krijgt een groter 
percentage van haar leden op haar kerstfeestje, cantussen, 
onthaalweekend of feestjes. In geen enkele andere kring 
kent iedereen iedereen.

Geos biedt dan ook een waaier van activiteiten aan om 
die fijne groep door het jaar te plezieren. Naast feestjes 
en cantussen zijn er ook looptrainingen, filmavonden en 
museumbezoeken, kortom, voor elk wat wils. Geos zorgt 
ook voor de eerstejaars, iedereen krijgt één of meerdere 
meters en peters die jullie overladen met informatie en tips 
over studeren, cursussen en de beste cafés. 

Door het jaar zorgt de kring er ook voor dat iedereen zijn 
cursus krijgt en heeft ze studentenvertegenwoordigers 
die de geologiestudenten vertegenwoordigen in de 
vergaderingen van talloze raden en commissies. 

Info over Geos, haar activiteiten en haar futiliteiten zijn 
steeds te vinden op onze site en forum (geos.scientica.be). 

Het is vrijdagnamiddag 17u. Ik zit in de aula met 200 andere 
eerstejaars de laatste les van die week uit. Boeiend, dat zeker 
hoor, maar qua fun niets vergeleken met wat me een paar 
uur later wacht…

Na de les zoek ik die verroeste fiets met de Geos-sticker op 
en haast ik me naar mijn kot. Gauw m’n slaapmatje nemen, 
wat frisse kleren, …  Een slaapmatje? Ja, een slaapmatje, ik ga 
immers gezellig twee dagen en nachten, samen met andere 
geologen, in het midden van de bossen spenderen. Om 20u 
stap ik op de bus met een hele hoop andere geologen, ik 
ken ze bijna allemaal. Waar moeten we afstappen? Geen 
probleem, er is iemand van het presidium bij, die weet het. 

Van ver zie ik – en geloof me, hoor ik ook –  de reeds 
gearriveerde geologen staan. Wat een opkomst, bijna iedereen 
is er. De kring heeft gezorgd voor een aantal coole dingen: 
gigantische vuurkorven, lekkere versnaperingen en natuurlijk 
voor sfeer. Fantastisch gewoon!

De volgende ochtend wacht me een lekker ontbijt en stappen 
we tesamen op de excursiebus. Altijd plezier verzekerd op 
excursie: er is niets aan de unief dat kan tippen aan onze 
vele, uitgebreide en toffe excursies en daar zijn we trots op. 
Voor de eerstejaars is dit hun eerste echte kennismaking met 
het “geoloog” zijn. Bij ons ouderejaars borrelt onmiddellijk 
ons geologeninstinct op als we de bus verlaten en we 
hameren er heftig op los. Na hun eerste geologendrift te 
hebben bevredigd staan we de eerstejaars graag bij met een 
woordje uitleg en een hoop vertier. We rijden tot diep in de 
Ardennen, waar we naar hartelust op fossielenjacht kunnen 
gaan en onze bokes in de bossen opeten.

‘s Avonds komt iedereen dan, moe maar voldaan, terug aan 
op de kampplaats. Geos heeft gezorgd voor een gigantische 
barbecue en we eten onze buikjes vol. Ook aan drank 
ontbreekt het ons niet, want we doen die avond ook een 
echte boscantus: iedereen rond de vuurkorven met zijn codex 
en glas paraat. Ik zing de longen uit mijn lijf en kruip moe 
maar voldaan en met bevroren tenen in mijn slaapzak.

De volgende dag wordt iedereen wakker, de ene al wat 
vroeger dan de andere. Na een brunch in de buitenlucht voel 
ik mij weer helemaal opgeladen, op en top “geoloog” en ben 
ik klaar om er terug in te vliegen in Leuven.

Een dagje uit het leven van  
een Geos-student … 

Het Geos-weekend in 
het eerste semester, 
een mix van fun en 
studie.



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 
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Aanzuiveren alumnigegevens: jullie reageerden massaal!
Toen we in juni 2007 onze oproep lanceerden om ons uw 
adresgegevens te bezorgen, samen met de toelating om uw gegevens 
te mogen verspreiden onder uw jaargenoten, hadden we nooit gedacht 
dat de reacties onze stoutste verwachtingen zouden overtreffen. 
Maar zie daar… We kregen niet minder dan 1727 reacties via e-mail, 
en daarnaast nog een pak formulieren, enkele centimeters dik, via de 
gewone post of fax.

Ook voor u blijkt netwerken dus erg belangrijk. Het kost ons natuurlijk 
enige tijd om al deze reacties te verwerken, maar daarna zijn we klaar 
voor een volgende fase. Eens alle gegevens verzameld en verwerkt, 

zullen we de gegevens van iedereen die daarvoor de toelating heeft 
gegeven verspreiden bij zijn of haar jaargenoten. We hopen dat u 
vervolgens nog ontbrekende gegevens zult kunnen aanvullen, zodat we 
er in de toekomst in slagen om opnieuw in contact te komen met àlle 
afgestudeerden van de faculteit en dus ook met hen die we een beetje 
uit het oog verloren zijn. 

We hopen dat ook u op deze manier terug in contact zult komen met 
vroegere studiemakkers of cafévrienden, en wensen u voorlopig in elk 
geval van harte te danken voor uw enthousiaste reacties!

Dit voorjaar is de Koekenstad (voor niet-Antwerpenaren: Antwerpen) 
het doel van onze samenkomst op zaterdag 7 juni om 13.30 uur (op het 
Steenplein). De grote infrastructurele investeringen die daar op stapel 
staan (en door alle Vlamingen gedragen zullen worden) leken ons reden 
genoeg om een en ander eens van dichterbij te gaan bekijken. 

Praktisch begeleidt Prof. dr. Ann Verhetsel een eerste groep per fiets. 
Zij overlopen een aantal urban management projecten:
- Scheldeboorden: stad aan de stroom 
- Hoogbouw op Linkeroever: sociale cohesie (IGLO – IMAGE) 
- Regatta site: nieuwe wijk bij Galgenweel 
- Petroleum Zuid: bedrijvigheid en natuur 
- Nieuw Zuid: wonen en werken op ‘t Zuid 
- Heraanleg van de Leien 
- Kievitplein: kantoren bij het Centraal Station 
- Omgeving van het Centraal Station: bouwblokprojecten en nieuwe 

economie 
- Spoor Noord: groen in de stad 
- Eilandje: 16de-19de eeuwse haven in ‘herontwikkeling’ 
- Schipperskwartier: wijkontwikkeling voor en met de bewoners
Let op: deze groep is beperkt tot 25 personen!

Een tweede groep verkent te voet de binnenstad onder leiding van 
Pierre Diriken. Deze geo-historische wandeling is gebaseerd op zijn 
Geogids Antwerpen. Ideaal voor wie Antwerpen wel kent als toeristische 
bestemming, maar meer wil leren over de achtergrond, het ‘hoe en 
waarom’ van de ‘metropool’.

Zoals gebruikelijk eindigen we met een glaasje op een gezellige locatie.

Voor alle praktische gegevens (zoals evt. fietsverhuur, 
parkeergelegenheid …) en vooral over de noodzakelijke gratis 
inschrijving (verplicht voor 1 april a.s.) surf naar  
http://geo.kuleuven.be/geografie/alumni/voorjaarsactiviteit/

Voorjaarsactiviteit
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Najaarsactiviteit
Op 27 september (namiddag) zakken we weer met z’n allen af naar 
Leuven. Op het programma staat een bezoek aan MeteoServices, lid van 
het grootste Europese weerbedrijf met hoofdkantoor in Heverlee.

MeteoServices is actief op vrijwel alle markten waar meteorologie een 
rol in speelt. Velen kennen het bedrijf via het weerbericht op televi-
sie (VTM, RTBF,...), radio (Q-Music, 4FM,...) of de geschreven pers (De 
Standaard, Gazet Van Antwerpen, ...). Daarnaast is MeteoServices een 

belangrijke speler in België wat betreft weersvoorspellingen voor de 
energiesector, landbouw- en bouwsector, verzekeringssector en de glad-
heidsbestrijding voor gemeenten en steden tijdens de wintermaanden.

Meer gegevens voor deze activiteit volgen per mail en via onze website 
(http://geo.kuleuven.be/geografie/alumni/). Zorg ervoor dat je bijdrage 
tijdig gestort is, zodat je de berichtgeving in je mailbox ontvangt!

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100, 3001 Leuven 
(Heverlee)
Tel: 016/32 14 01 
e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
http://wet.kuleuven.be/alumni

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

B.V.L.G. - Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Afdeling Geologie 
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 64 40 - e-mail: bvlg@geo.kuleuven.be 
http://geo.kuleuven.be/BVLG

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

De jury heeft beslist dat de Prijs Alumni Geografen Leuven 2007 
gaat naar Matthias Vanmaercke. Zijn thesis behandelt de kenmerken 
van het riviertransport in Ethiopië en draagt als titel Magnitude 
and Dynamics of Runoff and Sediment Transport in the Geba River 

Catchment, Northern Ethiopia. Promotor is Jean Poesen en copromotor 
Gert Verstraeten. Een bijdrage van deze laureaat kunt u elders in dit 
nummer lezen.

Prijs Alumni Geografen



Dit is uiteraard niet zonder reden. Studeren in het buitenland 
is immers een verrijking in de breedste zin van het woord. 
Het is niet enkel interessant voor je CV, maar je leert ook 
andere mensen en een andere cultuur kennen. Wil je naar 
het buitenland om bepaalde vakken te volgen die niet aan 
onze faculteit worden aangeboden, voor een praktische 
onderzoeksstage of om er je masterproef te maken; het kan 
allemaal. Om je te overtuigen dat buitenlandervaring een 
meerwaarde is voor je studie waarmee je je kansen op de 
arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt, gingen wij te rade bij 
dr. Johan Cardoen, CEO van CropDesign, een internationaal 
leidinggevend biotechnologiebedrijf. Zijn argumentatie lees je 
hieronder.

“Internationale ervaring” een troef voor het 
bedrijfsleven

Technologiebedrijven, biotech- en ICT-bedrijven in het 
bijzonder, zijn actief in een globale context waar innovatie en 
toegang tot nieuwe technologieontwikkelingen belangrijke 

succesfactoren zijn. Een andere kritische succesfactor zijn 
dynamische, multidisciplinaire medewerkers. Voor bedrijven 
waar onderzoek en ontwikkeling het hoofdthema vormen, 
is het een voordeel om werknemers aan te werven die 
buitenlandervaring hebben opgedaan. Werken of verblijven 
in het buitenland hetzij als student, doctoraatstudent, 
postdoctoraal onderzoeker of als werknemer heeft een 
duidelijke meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van 
het individu. Het houdt niet alleen in dat je een stuk terug 
moet herbeginnen als je losgerukt wordt uit de vertrouwde 
omgeving, maar bovendien leidt deze ervaring tot beter 
begrip van ander culturen, dwingt het tot aanpassing, draagt 
bij tot ontwikkeling van een ruimer (creatief) denken en tot 
het uitbouwen van internationale contacten. De technologie 
evolueert bovendien enorm snel. De nieuwe technologie-
ontwikkelingen zijn niet meer uitsluitend het monopolie van 
de VS, Europa of Japan maar vandaag ook van China en India. 

Bij CropDesign, een biotechnologiebedrijf dat actief is 
in de landbouwsector (ontwikkeling van gewassen die 

Met de ondertekening van de Bologna-verklaring en de invoering van de Bachelor-Master-opleidingen werd 
het academisch onderwijslandschap grondig herzien en werden de grenzen verlegd van een Vlaamse naar een 
Europese context. Studenten hebben daarbij betere mogelijkheden gekregen om een gedeelte van hun opleiding 
te volgen aan een buitenlandse instelling. Met de oprichting van de facultaire cel internationalisering, een 
erasmusloket en aanpassingen in de verschillende masteropleidingen, heeft onze faculteit resoluut gekozen om 
deze mobiliteit te ondersteunen en de drempel voor deelname aan internationale uitwisselingsprogramma’s 
voor studenten zo laag mogelijk te houden. 
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Studeren in het buitenland

Sojavelden
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The university wishes to expand its number of international 
students and so does our faculty. As such, eight full 2-year 
English master programmes were introduced at our faculty, 
each being an equivalent to a Dutch taught master. These 
are: the Master of Astronomy and Astrophysics, Master of 
Biology, Master of Cellular and Molecular Biophysics, Master 
of Chemistry, Master of Geography, Master of Physics, Master 
in Statistics and the Master of Mathematics. In addition, two 
other masters, i.e. the ‘master in de geologie’ and the ‘master 
in de biochemie en biotechnologie’, offer the possibility of an 
English track. 

Every master contains 120 credits, including 30 credits 
reserved for the master’s thesis. Whereas the Dutch 
taught masters offer 3 options (research, professional and 
education), the majority of the English taught masters only 
offer the research option, because this option is likely to raise 
most interest of international students. Only the Master of 
Molecular and Cellular Biophysics and the Master in Statistics 
also offer a professional option. Some masters have several 
specializations, others have only one, but in both cases the 
scheduled courses are in close connection to the research 
expertise for which our departments are internationally 
renowned.

Before 2007-2008 the sole opportunity for international 
students to enroll in an English taught master at the Faculty 
of Science was the complementary Master of Science that 
could be accomplished in one year. The number of students 

The Faculty of Science goes international 

that inscribed for these masters was rather limited, indicating 
that these masters were not very appealing to a broad 
audience. Certainly one of the reasons for this low success 
rate was that students found themselves excluded from 
normal course activities, frequently having to learn subjects 
through self study from English textbooks, as for most 
courses at our university there was no English equivalent. 
In consequence, contact with Dutch speaking students was 
rare and difficult to achieve as both parties were moving on 
different tracks. The introduction of English taught masters 
will help to overcome this problem since the English taught 
courses are open to Dutch and English speaking students. 
In addition, the International Office of the K.U.Leuven now 
launched a buddy program where every international student 
can ask for a student buddy who can assist upon arrival and 
facilitate the introduction into the student community. This 
will help international students to experience the most out of 
their study abroad period.

Bieke Dutoit

opbrengstverhogend zijn via genetische modificatie) en 
gevestigd in het Technologiepark te Zwijnaarde, hebben 
we 80 werknemers, die 8 verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigen. De voertaal in het bedrijf is naast 
Nederlands, Engels. Van onze werknemers wordt verwacht 
dat ze zin voor creativiteit hebben en dat ze verder kijken dan 
Vlaanderen zowel wat betreft nieuwe markten als bronnen 
voor nieuwe technologieontwikkelingen. CropDesign heeft 
een wereldwijd netwerk van partners uitgebouwd waardoor 
we toegang hebben tot knowhow en nieuwe technologische 
ontwikkelingen die in kenniscentra worden ontwikkeld. 
Heel wat van onze medewerkers hebben in het buitenland 
ervaring opgedaan en deze ervaring is zeer nuttig om de 
partnerschappen tot stand te brengen en te onderhouden. 
Als bedrijfsleider ervaar ik dagelijks dat dit een troef en 
meerwaarde betekent voor een biotechnologiebedrijf zoals 
CropDesign. Ik zou dan ook de huidige generatie studenten 
willen aanraden, indien de opportuniteit zich aandient, om in 
het buitenland te studeren of te werken, deze kans met beide 
handen te grijpen.

Johan Cardoen
CropDesign N.V.

Bieke Dutoit, 
Staff member 
Education and 
Internationalisation

Johan Cardoen studeerde biologie aan de K.U.Leuven 
en behaalde het diploma Doctor in de Wetenschappen 
in 1987. Na een postdoc-verblijf aan de Universiteit 
van Oregon (VS) kwam hij terug naar zijn Alma Mater 
voor een postgraduaat Bedrijfskunde. Vanaf 1988 was 
hij werkzaam als Manager Technology Acquisition en 
Business Development bij het toenmalige Plant Genetic 
Systems (PGS). Na overname van PGS door AgrEvo 
Hoechst Schering, nu Bayer CropScience, werd hij Head 
Technology Acquisition en later Vice-President Business 
Development. In 2004 werd Johan Cardoen Gedelegeerd 
Bestuurder van CropDesign. Sinds juni 2006 maakt 
CropDesign deel uit van de BASF Plant Science group. 
Johan Cardoen is tevens voorzitter van Flandersbio vzw.
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Als je kiest voor een opleiding aan de Faculteit 
Wetenschappen is de kans dat je in contact komt 
met Scientica zeer groot. Scientica is immers een 
samenwerkingsverband tussen de 5 studentenkringen aan 
onze faculteit (Bios, Chemika, Geos, Merkator en Wina). Deze 
overkoepelende kring werd opgericht ter bevordering van 
de organisatie van grote evenementen die de verschillende 
wetenschapskringen samen organiseren, omdat ze er alleen te 
klein voor waren. Oorspronkelijk waren dit vooral het galabal 
der wetenschappen en de jobbeurs. Maar door de jaren heen 
is Scientica gegroeid tot een degelijk samenwerkingsverband 
en zijn er verschillende activiteiten bijgekomen, met name 
een lezingenreeks, een massacantus en TD's.

Aanvankelijk was de organisatie van Scientica in handen 
van gemotiveerden van de 5 presidia. Nu, enkele jaren 
later, heeft Scientica zijn eigen bestuur, in nauw contact 
met de presessen, waardoor de samenwerking nog 
vlotter kan verlopen. Nieuw vanaf volgend jaar is de 
Scientica cursusdienst. Op dit moment heeft elke kring 
nog zijn eigen cursusdienst, maar gezien de verschillende 
wetenschapsrichtingen steeds meer les kunnen gaan volgen 
bij andere richtingen als gevolg van de overgang naar de 
bama-structuur, werd dit minder praktisch om mee te 
werken. Daarom wordt er nu al hard gewerkt aan één grote 
cursusdienst voor alle wetenschapsrichtingen tesamen. Op 
die manier gaat het volgend jaar bijvoorbeeld als geoloog veel 
gemakkelijker zijn om aan een cursus scheikunde te komen 

Leuven

Arenberg Doctoral School 

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

Bekijk hier het overzicht van de vacante  
doctoraatsprojecten! 

Studenten wetenschappen verenigen zich

Scientica

dan nu het geval is.
Bovenal zorgt Scientica ook voor vriendschappen over de 
grenzen van de verschillende richtingen heen. Wij zijn immers 
allemaal met elkaar verbonden door onze voorliefde voor de 
wetenschappen.

Seppe en Lies
Voorzitter en ondervoorzitter van Scientica

Sfeeropname massacantus
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Hapje Onderwijs

Je komt naar de universiteit om te leren onderzoeken. 
Goed onderwijs dat geworteld is in het wetenschappelijk 
onderzoek is dan ook onze hoogste prioriteit. Om de 
kwaliteit van dit onderwijs voortdurend te verbeteren, 
kunnen docenten deelnemen aan diverse vormingen, zoals 
het “Hapje Onderwijs” dat tijdens de middag georganiseerd 
wordt. Tijdens zo’n “Hapje Onderwijs” stellen één of meerdere 
docenten hun onderwijsmethode voor aan hun collega’s-
docenten, met niet alleen aandacht voor de voordelen en de 
haalbaarheid, maar ook voor de nadelen en de begrenzingen 
ervan. Tijdens de discussie die daarop volgt, kunnen de 
aanwezige docenten nagaan in hoeverre deze aanpak 
inspirerend kan zijn voor hun eigen opleidingsonderdeel. 

Studenten leren van elkaar

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten 
niet alleen leren door actief naar docenten te luisteren, 
maar meer nog door zelf na te denken, door samen over 
de leerstof te discussiëren of door vragen van elkaar te 
beantwoorden. Samen leren is dus niet alleen gezelliger, 
je kan er ook echt je voordeel uithalen! Daarom worden 
in de bacheloropleidingen wetenschappen voor een aantal 
vakken extra sessies georganiseerd, waarin studenten in 
kleine groepjes samenkomen om vragen aan elkaar voor 
te leggen, problemen te bespreken of om samen extra 
oefeningen te maken. Tijdens die extra sessies is er steeds een 
“coach” aanwezig. Dat kan een studiebegeleider zijn of een 
ouderejaarsstudent, waarop je een beroep kan doen wanneer 
je vastzit. Ook voor de ouderejaarsstudenten is dit een heel 
leerrijke ervaring!

Onderwijzen en leren aan de universiteit – wie doet wat?

Een professor die voor een volle aula een uiteenzetting geeft – dat is het traditionele beeld dat iedereen heeft 
van universitair onderwijs. Maar wist je dat professoren soms ook op de banken gaan zitten, om te leren hoe 
hun onderwijs nog beter kan worden? Of dat aan de Faculteit Wetenschappen een proefproject loopt waarbij 
studenten elkaar helpen leren? Je zal merken dat wetenschappen studeren veel meer is dan in een aula zitten 
luisteren!

Allemaal mensen
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We helpen je op weg!

De eerste weken aan onze universiteit zullen fantastisch maar 
tegelijk ook overweldigend zijn. Een nieuwe wereld die voor je 
opengaat, met een druk weekschema boordevol hoorcolleges, 
practica, oefenzittingen en studentenactiviteiten. Er wordt 
veel van je verwacht als je wetenschappen wilt studeren! 
Om je alle kansen te geven hierin te slagen, hebben we een 
uitgekiend studiebegeleidingsaanbod voor je klaar. 

Al vóór het academiejaar van start gaat, kan je 
voorkennistesten wiskunde en chemie maken. Deze testen 
zijn er in de eerste plaats voor jezelf! Ze geven je een idee 
van wat de Faculteit Wetenschappen verwacht dat je kent 
en kunt om een bacheloropleiding in de Wetenschappen 
te starten. Dit kan nuttig zijn als je uit een richting komt 
waar wetenschappen minder uitdrukkelijk aan bod kwamen, 
of wanneer je wil nagaan waar je staat in vergelijking 
met je jaargenoten. Als het nodig is om je chemie- en 
wiskundekennis wat op te frissen, kan je deelnemen aan onze 
zomercursussen tijdens de maand september. Een aangenaam 
neveneffect is dat je dan alvast wat studiegenoten leert 
kennen!

Tijdens het eerste semester heb je wekelijks een 
studiebegeleidingssessie voor een bepaald vak, waarin 
aandacht besteed wordt aan de studiemethode of waarin 
dieper ingegaan wordt op moeilijke onderdelen van de 

leerstof. Als je nog vragen hebt over bepaalde stukken 
leerstof, kan je ook een individuele afspraak maken met een 
monitor (=studiebegeleider). Tijdens zo’n afspraak heb je 
ruim de tijd om dieper in te gaan op bepaalde problemen 
uit de cursus. Ook als je je eigen niveau wil inschatten of 
feedback wil over extra opdrachten die je hebt gemaakt, kan 
je hier terecht. Samen met de monitor leer je zelf zoeken 
naar antwoorden. Want wat je zelf hebt gevonden, ken en 
kan je nadien ook het beste. En dat is waar het uiteindelijk 
toch allemaal over gaat: stap voor stap leren om zelf 
wetenschappelijke problemen op te lossen. Wij wensen je 
hierbij alvast veel succes!
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Reeds in het voorjaar 2007 werd gestart met de realisatie 
van een nieuwe studentenresidentie, de “Corona”. Het nieuwe 
gebouw, dat ondertussen reeds zeer goed vorm heeft, wordt 
in september van dit jaar in gebruik genomen. De Corona 
telt 81 studentenkamers, opgedeeld in 9 wooneenheden 
met gemeenschappelijke ruimtes. Deze uitbreiding van 
de residentie-capaciteit op de campus (van 171 naar 252 
kamers) beantwoordt aan een streven om het residentieel 
karakter van de campus te versterken. Voor de student zal 
de huurprijs voor de nieuwe kamers op 205 EUR per maand 
(excl. energie) komen.

In de herfst van 2007 startten dan de bouwwerken voor 
een nieuw onderwijsgebouw en de langverwachte “spina”. 
Deze “spina” zal ervoor zorgen dat alle onderwijs- en 
onderzoeksgebouwen op de campus binnenshuis met elkaar 
verbonden zijn. De spina zal dus niet alleen een symbolisch 
teken zijn van de campusverbondenheid, maar zal zeer 
zeker ook fysisch het dagdagelijks leven op de campus, ook 
voor de studenten, sterk beïnvloeden. Door haar bijzondere 
karakter (een totale lengte van 210 meter) en polyvalente 
geschiktheid (o.m. tentoonstellingen, maar ook meer 
studentikoze activiteiten zoals de 210 m bureaustoelenkoers 
voor proffen, …), krijgt de campus een bijzonder extra cachet.

Het nieuwe onderwijsgebouw zal naast een auditorium, 
enkele kleinere leslokalen en een videoconferentie-ruimte, 
hoofdzakelijk kantoren bevatten voor de sterk toegenomen 
academische staf. Talrijke successen bij het behalen van 
onderzoeksfinanciering zorgen inderdaad nu reeds op de 
campus voor heel wat extra onderzoekers en een aspect van 
toenemende internationalisatie. De nood aan kantoorruimte 
kon tot nu toe slechts gelenigd worden door uit te wijken 
naar naburige lokalen in  de incubator IICK op de campus. 
Het gebouw, dat allicht de letter C zal overnemen van het 
huidige geneeskundegebouw, wordt operationeel in het 
tweede semester van het komende academiejaar. 

Nog aan te vangen in deze reeks bouwdossiers, is de 
langverhoopte uitbreiding van het onderzoeksgebouw met 
extra laboratoriummogelijkheden voor de onderzoekers van 
de groepen Wetenschap & Technologie en Biomedische 
Wetenschappen. Dit nieuwe gebouw wordt voorzien 
tegen 2010, en zal o.m. toelaten dat de nagenoeg volledig 
vernieuwde staf aan professoren wetenschappen in moderne 
en betere ruimtelijke omkadering hun onderzoeksactiviteiten 
verder kan ontplooien.

Bouwprojecten zetten Campus Kortrijk 
op spoor van de toekomst

De K.U.Leuven startte in 2007 met een zelden geziene reeks bouwactiviteiten op Campus Kortrijk. Zowel voor de 
studenten, het onderwijs als het onderzoek en de dienstverlening zijn grote verbeteringen op til. De studenten 
zullen hier vanaf het komende academiejaar uitvoerig van meegenieten.

Science@kortrijk
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 november 2007 tot 31 januari 2008

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Biologie 6 november 2007 Annemie PALS Ecology of desmids in Flemish softwater lakes. J. Van Assche / K. Muylaert

Natuurkunde 8 november 2007 Stijn BRUERS Energy and ecology - Entropy production and the analogy 
between fluid, climate and ecosystems.

C. Maes

Biochemie 9 november 2007 Kristel JANSSENS Characterization of beta1-adrenergic receptor expression 
in the rat anterior pituitary.

C. Denef / V. Darras

Wiskunde 14 november 2007 Evelien VANHOLLEBEKE Sterpopulaties en stofvorming in de binnenste delen van 
de Melkweg.

C. Waelkens / J. Blommaert

Natuurkunde 14 november 2007 Oleg IVANOV Decay of 66Fe studied with a new beta-gamma-detection 
set-up at LISOL.

M. Huyse / P. Van Duppen

Biologie 16 november 2007 Melina CAMPERO PAZ Combined effects of biotic stressors and pesticides in 
aquatic insects: from the individual to the community.

R. Stoks

Geografie 16 november 2007 Iris PEETERS Spatial modelling of sediment redistribution patterns on a 
millennial time scale.

G. Govers / G. Verstraeten

Natuurkunde 23 november 2007 Stefanie GODEFROO Fotoluminescentie van halfgeleider nanostructuren in 
gepulste magneetvelden.

V. Moshchalkov

Scheikunde 23 november 2007 Randy DE PALMA Oppervlaktemodificatie van immunosensor-interfasen, 
magnetische biosensoren en magnetische nanopartikels.

G. Maes

Biochemie 30 november 2007 Thomas VANHELMONT The use of Saccharomyces cerevisiae as model to study 
tau-related neurodegenerative diseases.

J. Winderickx

Geologie 4 december 2007 Katleen REMEYSEN Koppeling van microfocus computer tomografie, medische 
computer tomografie en petrografie toegepast op 
reservoirkarakterisatie.

R. Swennen

Geografie 11 december 2007 Armando MOLINA 
VERDUGO

Land use change, runoff and erosion in a degraded 
catchment in the Andes: determining pathways of 
degradation and recovery.

G. Govers / J. Poesen

Scheikunde 12 december 2007 Tine VAN NECK Synthese van polyazaheterocyclische verbindingen met 
potentieel biologische activiteit.

W. Dehaen

Scheikunde 13 december 2007 Eduard FRON Femtosecond transient absorption of donor-acceptor 
systems.

F.C. De Schryver

Wiskunde 17 december 2007 Jorge GONZÁLEZ Random effects approaches of individual differences in 
complex models for categorical data.

J. Beirlant / P. De Boeck / F. 
Tuerlinckx

Natuurkunde 18 december 2007 Rachel DRUMMOND Calibration of the CoRoT satellite. Correction of the 
photometry for pointing jitter and background changes.

C. Aerts / B. Vandenbussche

Geografie 19 december 2007 Sarah DE BAETS The effects of plant roots on rill and gully erosion: 
application to a Mediterranean ecosystem.

J. Poesen

Wiskunde 20 december 2007 Carla JACOBS Magnetohydrodynamic modelling of the solar wind and 
coronal mass ejection.

S. Poedts

Natuurkunde 20 december 2007 Pieter DEROO High spatial resolution study of the circumstellar 
environment of AGB and post-AGB stars.

H. Van Winckel

Natuurkunde 18 januari 08 Simone NAPOLITANO Deviations from bulk behavior in ultrathin polymer films. M. Wübbenhorst

Scheikunde 24 januari 08 Vung Xuan BUI Kinetic and product distribution study of the tropospheric 
reaction of OH radicals with acetic acid over an extended 
temperature range.

J. Peeters / S. Carl

Scheikunde 25 januari 08 Katleen 
VANDERSMISSEN

Advanced Oxidation Processes in Ozonated Water 
Systems: An Experimental and Theoretical Study.

C. Vinckier
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Campuspraat

De toeristische dienst van de Stad Leuven 
heeft in samenwerking met alle 14 facul-
teiten van de K.U.Leuven een nieuw gratis 
en permanent wandelparcours uitgestip-
peld. Het nieuwe wandeltraject werd Aha! 
WetenStappen gedoopt, en dat klinkt je 
waarschijnlijk niet helemaal onbekend in 
de oren. Dat klopt: in 2005 en 2006 kenden 
ook Aha! Fysica en Aha! Geschiedenis al 
een groot succes!

Vanaf maart 2008 zal dit nieuwe par-
cours je van de ene faculteit naar de 
andere leiden. Twintig borden verbinden 
belangrijke universiteitsgebouwen zoals 
de Campusbibliotheek Arenberg en de 
Universiteitshal, met het stadhuis en het 
station. Op elk bord wordt een centraal 
thema vanuit een telkens andere weten-
schappelijke invalshoek bekeken. Het zijn 
de wetenschappers van de verschillende 
faculteiten zelf die in hun pen kruipen voor 
de inhoudelijke invulling van de borden. 
Het centrale thema wijzigt elk jaar. Voor 

2008 werd gekozen voor Planeet Aarde, 
aangezien we dit jaar het International 
Year of Planet Earth vieren. Een kolfje naar 
de hand van de wetenschappers aan onze 
faculteit! Wil je weten wat zij antwoorden 
op de vraag “Planeet Aarde, een toevals-
treffer?”? Neem dan zeker je tijd om het 
bord aan de Faculteit Wetenschappen te 
komen bekijken: je vindt het aan het Geel 
Huis, in het Kasteelpark Arenberg. Ook over 
de geschiedenis van dit gebouw kom je 
trouwens iets meer te weten…

Aha! WetenStappen wil een breed publiek 
aanspreken, wetenschappelijk of net niet. 
Ook aan de internationale wandelaars werd 
gedacht: op elk bord staan samenvattingen 
in het Engels, Frans, Duits en Spaans. 

Meer weten? Hou dan zeker de websites 
www.leuven.be/wetenstappen en www.
kuleuven.be/wetenstappen in de gaten.

Eind december liep op Studio Brussel "Music 
for Life", een inzamelingsactie voor het goede 
doel waarbij 3 presentatoren van Studio 
Brussel zich enkele dagen lieten opsluiten 
in een Glazen Huis op het Martelarenplein 
in Leuven. De K.U.Leuven steunde dit initi-
atief en ook de studenten van de Faculteit 
Wetenschappen droegen hun steentje bij. Zo 
lieten de presessen van de kringen zich verko-
pen: in ruil voor de hoogste bijdrage die naar 
de actie ging, heeft elke preses zich in het 
tweede semester een tijdlang ter beschikking 
gesteld van de hoogste bieder. De foto's hier-
naast werden dan weer genomen in het lokaal 
van de studentenkring Chemika, waar zij op 
17 en 19 december warme melk, glühwein 
en wafels verkochten. Alle inkomsten gingen 
integraal naar de actie. 

De overkoepelende studentenkring Scientica organiseert naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een 
bedrijvendag voor de laatstejaarsstudenten. Dit jaar zal die plaatsvinden op maandag 10 maart 
2008 in de Campusbibliotheek Arenberg van 12 tot 16 uur. Bedrijven kunnen zich voorstellen aan 
studenten door middel van een infostand en / of een presentatie. Meer informatie: www.wina.be

Aha! WetenStappen in Leuven

Music for Life

Bedrijvendag Scientica

Planeet Aarde, 
een toevalstreffer?

Zo goed 
als zeker!

Evolutie op aarde
Leven zou wel eens wijdverbreid kunnen zijn in het heelal, al gaat 
het dan over zeer kleine, eenvoudige, eencellige organismen, zoals 
bacteriën. Hoe zit het echter met complexe, meercellige organismen, 
zoals planten en dieren? De geschiedenis van het leven op Aarde kan 
ons een antwoord geven.
De oudste levensvormen waren hoogstwaarschijnlijk al 3,8 miljard 
jaar geleden aanwezig op de jonge, turbulente Aarde. Het duurde 
echter meer dan 3 miljard jaar voor het evoluerende leven echt 
tot volle bloei kwam. Slechts 600 miljoen jaar geleden verschenen 
alle huidige stammen van de ‘levensboom’ op het aardse toneel. Die 
geschiedenis leert ons dat dit levensexperiment alleen kon slagen 
doordat gedurende meer dan 3 miljard jaar onze planeet een uitermate 
stabiele omgeving aan het aardoppervlak kende en gespaard is 
gebleven van grote ‘planetaire catastrofen’. 
Meer en meer wordt het duidelijk dat heel wat factoren hierin een 
cruciale rol spelen. Evolutie op Aarde kan ongetwijfeld worden 
beschouwd als een ‘niet-reproduceerbaar kosmisch experiment’. Het 
levensexperiment kan bijvoorbeeld alleen gebeuren in een heelal 
van een zekere leeftijd waar de nodige elementaire bouwstenen voor 

 Erupcao © Manuel Sintubin

Hoe snel beweegt de aarde rond de zon?

1. 3 km per seconde

2. 30 km per seconde

3. 300 km per seconde

het leven en voor een planeet zoals de Aarde in voldoende 
concentratie aanwezig zijn. Gezien de tijd die het experiment 
nodig heeft, moet de ster waarrond de bewuste planeet draait 
ook de juiste massa hebben om een voldoende lange levensduur 
– en dus omgevingsstabiliteit – te garanderen. 

Een unieke planeet
De Aarde heeft bovendien ook de juiste omvang en samen-
stelling om voldoende interne warmte op te wekken. Dit 
resulteert enerzijds in het magnetische veld, ons afweerschild 
tegen dodelijke kosmische straling, en anderzijds in 
platentektoniek, de natuurlijke thermostaat van onze planeet. 
Ook het leven zelf speelt een rol in het onderhouden van de  
juiste omstandigheden voor het levensexperiment, door het 
vastleggen van koolzuurgas en het vrijgeven van zuurstof.  
Planeet Aarde is dus uniek. Meer dan 3 miljard jaar wissel- 
werking tussen geosfeer, atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer 
heeft ertoe geleid dat het levensexperiment zich kon voltrekken. 
De kans dat dit ‘kosmische experiment’ zich elders in het 
heelal heeft voorgedaan of zich nu voordoet, is heel klein. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn we alleen in het heelal. 

 Apectodinium augustum
 Doel, Eoceen, 55 miljoen jaar oud
 © Robert Speijer

 Bulimina aculeata
 Noordzee, Plioceen, 2,5 miljoen jaar oud
 © Robert Speijer

univers

Lis adLore vulput vulla faciduissed magnis alis alis 
aliquat pratin voloreet adiam.

Aha! WetenStappen in Leuven is een wetenschappelijk wandelparcours dat je langs de 14 verschillende faculteiten van de K.U.Leuven voert, en langs de Campusbibliotheek Arenberg, het Groot Begijnhof, de Universiteitshal en de Centrale 
Universiteitsbibliotheek. Voor dit samenwerkingsproject van de stad Leuven (Toerisme Leuven) en de K.U.Leuven (cel Wetenschapscommunicatie) hebben we in 2008 het thema ‘Planeet Aarde’ gekozen. We vieren immers het Internationaal 
Jaar van de Planeet Aarde. Een gratis folder en een uitgebreid cahier zijn verkrijgbaar bij Toerisme Leuven / In&Uit Leuven, Naamsestraat 1, 3000 Leuven. 
Voor meer informatie over het project kun je bellen naar 016 20 30 20 of e-mailen naar weten.stappen@leuven.be. Bezoek ook de websites: www.leuven.be/wetenstappen en www.kuleuven.be/wetenstappen.

© Nasa  
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Victor Moshchalkov ontving 
deze benoeming voor zijn ori-
ginele en invloedrijke bijdragen 
aan de studie van vortices en 
nano-supergeleiders. Het fellow-
ship, dat slechts is voorbehou-
den aan een half procent van 
de leden van de APS, betekent 
erkenning van zijn opmerkelijke 
bijdragen aan de natuurkunde.  

Op 23 april 2008 (9.30u - 17.00u) organiseren de Chemici 
Leuven en het Departement Chemie in het Huis van Chièvres 
een Symposium rond Duurzame Chemie. 

De volgende sprekers zijn uitgenodigd:  
I. Horvath (Budapest), M. Behets (Umicore),  
K. Van Aken (EcoSynth), E. Van der Eycken (Leuven),  
P. Jacobs (Leuven), K. Binnemans (Leuven).

Meer info: www.chem.kuleuven.be

Op zaterdag 12 januari is Joost van 
Hamel thuis overleden. Sinds oktober 
2004 was hij docent aan het Departement 
Wiskunde waar hij onderzoek deed 
over algebraïsche meetkunde in de 
Afdeling Algebra. Hij werd geboren 
op 4 augustus 1969 in Voorburg 
(Nederland) en studeerde aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam waar hij in 
1997 zijn doctoraat in de wiskunde 
behaalde. Daarna was hij postdoctoraal 
onderzoeker aan de Universiteit Utrecht 
(1997-1999), de G. Mercator Universität 
Duisburg (1999-2000) en aan de 
University of Sydney (2000-2004) voor 
hij naar onze universiteit kwam. Hij 
doceerde algebraïsche meetkunde in de 
licentie wiskunde (en zou dat ook doen 
in de master in de wiskunde) en vorig 

academiejaar stelde hij een nieuwe cursus 
Algebraïsche Structuren samen voor de 
eerste bachelor wiskunde. Daarnaast 
gaf hij ook wiskunde voor economisten 
in de eerste bachelor Economische 
Wetenschappen en Toegepaste 
Economische Wetenschappen. In mei 
werd Prof. van Hamel ernstig ziek. Toen 
het er niet goed uit zag heeft Joost de 
situatie zeer moedig aangepakt en heeft 
hij op 28 november nog een bijeenkomst 
georganiseerd in het Arenbergkasteel. 
De behandelingen die Prof. van Hamel 
onderging konden hem niet meer helpen. 
Met Joost verliezen we veel te vroeg een 
aangename en waardevolle collega. 

Walter Van Assche, 
in naam van het Departement Wiskunde

Op 4 februari jongstleden ontving Prof. 
Daniël Pauly, hoogleraar verbonden 
aan de University of British Columbia 
(Canada), een eredoctoraat. Dit gebeurde 
tijdens een openbare Academische Zitting 
met onder andere een laudatio en korte 
toespraak van de professor zelf in de 
Promotiezaal van de K.U.Leuven. 
Prof. Pauly is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van wereldwijd gebruikte 
modellen en instrumenten voor de 
analyse van maritieme ecosystemen 
en visserij, zoals Ecopath en Fishbase. 
Momenteel leidt hij het ‘The Sea Around 
Us’-project, dat gegevens over mariene 
ecosystemen verzamelt en ter beschik-
king stelt. Prof. Pauly was een van de 
eersten die aantoonde dat de visserij op 
een significante wijze ingrijpt in het vis-
bestand. Hij voegde vervolgens acties ter 
vrijwaring van het ecosysteem toe aan 

zijn wetenschappelijk werk. Daarnaast 
bracht hij wereldwijde trends in de visserij 
in kaart en ontwikkelde het concept van 
‘fishing down the food web’. De visbio-
loog is ook erg begaan met het gelijke 
kansenbeleid. Tijdens zijn loopbaan heeft 
hij uitgebreid onderzoek verricht in alle 
wereldzeeën, waarbij hij voornamelijk 
aandacht besteedt aan de situatie in ont-
wikkelingslanden en de impact van het 
zee-ecosysteem op de bevolking van de 
derde wereld.
Daags na de uitreiking van het ere-
doctoraat nam Pauly nog deel aan 
een symposium van het Departement 
Biologie in samenwerking met het 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
(KMMA), het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN-BMM) 
en het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek (ILVO). Een debat met 
de doctorandi van de Arenberg Doctoral 
School wordt nog gepland.

Doctoraat honoris causa voor visbioloog Daniël Pauly

Victor Moshchalkov benoemd als “Fellow 
of the American Physical Society”

Prof. Joost van Hamel overleden

Symposium rond Duurzame Chemie 
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De interne flexibiliteit van de onderwijsprogramma’s in de Groep 
Wetenschap & Technologie, kreeg te Kortrijk een ietwat eigen 
vorm. De studenten hebben er nu een nagenoeg over de hele lijn 
tweejarig studieaanbod, dat in sterke mate gemeenschappelijk 
start, en daardoor unieke omschakelmogelijkheden faciliteert bij 
de studiekeuze.   
Zo kan wie bioloog, biochemicus, chemicus of bio-ingenieur 
wil worden, vanaf nu steeds 2 jaar studie doorbrengen aan 
de Campus Kortrijk, op weg naar het studietraject aan de 
K.U.Leuven. Hetzelfde geldt voor wiskundigen, fysici, informatici 
en de ingenieurs. Dit alles, terwijl de studenten Farmaceutische 

Wetenschappen er hun eerste studiejaar kunnen opnemen.
De campus weet dit vernieuwde aanbod te combineren met een 
volgehouden eigen studie-atmosfeer en persoonlijke studiebe-
geleiding. KULAK-alumni weten wat dit betekent, en geven blijk 
van een meer dan bijzondere waardering voor deze aanpak, die 
zich onderscheidt door een bijzondere aandacht voor de over-
gang tussen secundair en hoger onderwijs, en een zeer sterk 
interfacultaire studieomgeving, residentieel op de campus te 
Kortrijk.

www.kuleuven-kortrijk.be/wetenschappen

Polyvalente tweejarige programma’s wetenschappen en een eigen studieaanpak  
te Kortrijk

In maart organiseert Scientica voor de tweede maal een 
lezingen reeks. Onder impuls van het succes van de eerste 
lezingenreeks, en met de sterk gewaardeerde medewerking 
van Science@Leuven, proberen de vijf faculteitskringen van 
de Faculteit Wetenschappen een fijne mix aan sprekers voor te 
stellen, uit allerhande omgevingen. 
Centraal staan dit jaar een aantal lezingen rond de relatie tussen 
de academische wereld en de industrie, of hoe fundamenteel 
onderzoek het industriële wezen beïnvloedt. Zo maakt u onder 
andere kennis met de geografie van het betaald voetbal, de 
rol van de Vlaamse overheid inzake deze thematiek en de 
plantenbiologie, van lab tot schap.
De lezingen gaan telkens door in de grote aula van het 
Zoölogisch Instituut, Deberiotstraat 40. Om 19u gaan we met 
de eerste lezing van start, rond 20.30u start de tweede lezing. 
Tussen de twee lezingen in wordt u een drankje aangeboden in 
het vernieuwde museum van het Zoölogisch Instituut.
De lezingen zijn - uiteraard - gratis en toegankelijk voor 
iedereen die zich voor wetenschap interesseert.

PROGRAMMA
maandag 3 maart 
• Trudo De Jonghe: "Localisatie van voetbalstadions, de 

geografie van het betaald voetbal"
• Lieven Meerpoel (Johnson & Johnson Pharmaceutical Research 

& Development): titel nog niet bekend
donderdag 6 maart 
• Roland Dreesen: "Geo-toerisme en geo-conservatie: respect 

door kennis, bescherming door respect" 
• Karel Talavera Perez: "Ion channels as biological sensors: a 

crossroad of Physics and Biology"
woensdag 12 maart 
• Marnix Peferoen: "Plantenbiologie: Van lab tot schap"
• Tom Tournicourt: "Vlaamse overheid als bruggenbouwer 

tussen economie en wetenschap"

Tweede editie voor lezingenreeks Scientica

“Planeet Aarde in onze handen” - Internationaal Jaar van Planeet Aarde 2008

Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van Planeet Aarde 
2008 wordt de lezingenreeks “Planeet Aarde in onze handen” 
georganiseerd vanuit de aardwetenschappen aan de K.U.Leuven. 
We willen alle belangstellenden de gelegenheid geven om rond 
een aantal actuele thema’s, zoals klimaat, milieu, biodiversiteit, 
exploitatie van natuurlijke rijkdommen en bevolkingsgroei, in 
dialoog te treden met experts uit diverse disciplines, aanwezig 
aan de K.U.Leuven.

De lezingen gaan telkens door op een dinsdagavond vanaf 
20.00u tot 22.00u (inclusief vragensessie). De lezingen gaan door 
in het Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 
41 te Leuven. De toegang tot de lezingenreeks is gratis, maar 
inschrijven is wel gewenst.
.
Voor meer informatie: www.kuleuven.be/planeetaarde2008/
 
Programma 2de semester 2007-2008
18.03.2008 Rudy Swennen Geologie en gezondheid, natuur-

lijke en antropogene invloeden op 
de mens

22.04.2008 Robert Speijer De Aarde, een geschiedenisboek 
van klimaatsveranderingen

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

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



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 
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[ Colofon ]
Science@Leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de Faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze 
nieuws brief 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 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 het onderwijsaanbod van de Faculteit 
Wetenschappen. 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 rekening nummer 735-0139952-66 met 
vermelding van 'nieuwsbrief'.

Faculteit Wetenschappen

Wetenschap in breedbeeld


