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Wetenschap in breedbeeld

De atmosferische tak  
van de hydrologische  
cyclus
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Vooraf
Beste lezer, 

Un mariage de raison et de passion, zo wordt de relatie tussen de stad Leuven en de 
universiteit wel eens omschreven. Een wederzijdse bevruchting die in Leuven voor elke partner 
leidt tot ontwikkeling en verrijking.

De verbondenheid tussen de stad en de universiteit gaat ver in de tijd terug. Figuren als 
Erasmus, Vesalius, Mercator, Dodoens zetten Leuven wereldwijd op de kaart als universiteits-
stad. Maar ook vandaag verwerft Leuven internationale faam met het kwaliteitsvol 
onderwijs en het baanbrekend onderzoek van de K.U.Leuven. Professoren en onderzoekers 
zijn wereldwijd gerenommeerd voor hun expertise en veel afgestudeerden bekleden 
topfuncties in uiteenlopende disciplines. Als stad willen wij bijdragen tot de versterking 
van de positie van Leuven in het Europese onderwijslandschap. De samenwerking tussen 
de stad en de universiteit situeert zich op verschillende domeinen en in diverse sectoren 
van de samenleving in Leuven. Aha! WetenStappen in Leuven is slechts een van de talloze 
samenwerkingsprojecten. (n.v.d.r.: lees meer over de opening van Aha! WetenStappen op p. 5-7)

Wat Leuven ook zo bijzonder maakt, is de verwevenheid van stad en universiteit op het 
vlak van de ruimtelijke ordening. De historische gebouwen (Universiteitshal, Centrale 
Universiteitsbibliotheek, ...), het Groot Begijnhof (UNESCO werelderfgoed) en de colleges 
van de universiteit liggen verspreid in de stad en zijn bepalend voor het straatbeeld en 
voor de aantrekkingskracht van Leuven als stad met een waardevol onroerend erfgoed. 
De hedendaagse toonaangevende bouw- en renovatieprojecten van de K.U.Leuven 
(Campusbibliotheek Arenberg, Vlerick Management School, Residentie Herman Servotte, 
Gasthuisbergsite met het Instituut voor Onderwijs en Navorsing, …) bevestigen de 
vernieuwing die Leuven op het vlak van architectuurontwikkeling kenmerkt.

De dynamiek van Leuven wordt ook mee bepaald door de jongeren in het straatbeeld: de 
studenten houden de stad levendig en creëren een speciale sfeer. De talrijke buitenlandse 
studenten en onderzoekers geven een internationale dimensie. Het feit dat men in Leuven nog 
kan genieten van het kleinschalige en het gezellige karakter van de stadskern en toch ook kan 
kiezen uit een ruime waaier aan activiteiten, verhoogt haar aantrekkelijkheid. 

De universiteit, inclusief de ziekenhuizen Gasthuisberg, en haar spin-offs liggen bovendien 
mee aan de oorsprong van de ontwikkeling van Leuven als kennisregio. Het belang van 
K.U.Leuven Research&Development en de hightech ondernemingen (IMEC, LMS International, 
Icos Vision Systems, Materialise, InBev, Terumo, …), alsook het samenwerkingsverband met 
Eindhoven en Aken, bevestigen de rol die Leuven als internationaal kenniscentrum wil spelen. 

Met ‘Leuven. Eeuwenoud, springlevend!’ vat de stad haar troeven perfect samen: een stad met 
een waardevolle traditie en een uitgesproken dynamiek. De universiteit is de partner bij uitstek 
om dat imago mee gestalte te geven.

Louis Tobback 
Burgemeester stad Leuven
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Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

www.kuleuven.bewww.kuleuven.be

Louis Tobback, 
Burgemeester stad Leuven 
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Klimaatmodellen
Klimaatmodellen worden veelvuldig gebruikt om inzicht te 
krijgen in mogelijke neerslagvariaties in de toekomst. Om een 
goede voorspelling te kunnen maken is het echter belangrijk 
dat wolken- en neerslagprocessen correct gerepresenteerd 
worden in deze modellen. Grootschalige weerelementen 
als de ontwikkeling van stevige onweersbuien of de 
passage van een stratusveld worden in grote mate bepaald 

door processen op erg kleine schaal, zoals de vorming 
van ijskristallen of het aangroeien van wolkendruppels 
tot neerslag. Er zijn nog grote onzekerheden in hoe deze 
kleinschalige processen realistisch gerepresenteerd kunnen 
worden in atmosfeermodellen. We gebruiken waarnemingen 
van remote sensing instrumenten op satellieten en op de 
grond (radar) voor een gedetailleerde evaluatie van de 
verticale verdeling van hydrometeoren (regen, sneeuw, 
wolkenwater, wolkenijs en hagel) in het model. De remote 
sensing instrumenten leveren informatie op hoge resolutie 
in tijd en ruimte waardoor ze uitermate geschikt zijn om 
extreme neerslagprocessen te bestuderen. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut van België en verschillende Duitse 
onderzoeksgroepen (o.a. universiteit Keulen).

Atmosfeerdynamica
Neerslag en meer algemeen ons dagelijks weer (periodes 
van zon, regen, hagel, felle windstoten) wordt onder 
andere gedirigeerd door grootschalige luchtbewegingen 
in de atmosfeer. Zo kunnen we, op basis van de sterkte 
en de ligging van hoge- en lagedrukgebieden, zowel 
aan het oppervlak als hoger in de atmosfeer, iedere dag 
onderverdelen in categorieën van zgn. circulatiepatronen. 
Deze circulatiepatronen werden vroeger veelvuldig gebruikt 
om eenvoudige weersvoorspellingen te maken aan de hand 
van een subjectieve interpretatie van oppervlaktedrukkaarten. 
Met behulp van deze techniek kan men namelijk op 
systematische wijze inzicht krijgen in de oorsprong van de 
luchtmassa’s die vanuit andere streken naar onze gebieden 
worden gestuurd. Huidig onderzoek focust zich vooral 
op relaties tussen de frequenties en standvastigheid van 
de circulatiepatronen en de klimatologie van een regio, 
de luchtkwaliteit, de neerslag en andere meteorologische 
fenomenen zoals hittegolven. Binnen de onderzoeksgroep 
wordt de classificatiemethode van circulatiepatronen 
momenteel aangewend om neerslagprocessen in België te 
onderzoeken en om periodes met hoge concentraties van 
ozon en fijn stof (PM10) te verklaren en te voorspellen. 
Emissies boven België, atmosfeerchemische processen 
(ozonproductie) en aanvoer van luchtmassa’s vanuit het 

In beeld

De atmosferische tak van de hydrologische cyclus
Een overzicht van onderzoeksactiviteiten binnen de groep regionale klimaatstudies.

De beschikbaarheid van water op aarde wordt in grote mate bepaald door meteorologische processen, zoals 
verdamping aan het oppervlak, wolken- en neerslagvorming (de atmosferische tak van de hydrologische cyclus). 
Talloze processen die zich afspelen aan het aardoppervlak, zoals bodemerosie, landverschuiving, opbrengst 
van gewassen, groei van planten en bomen, grondwatervoeding en waterstanden, worden beïnvloed door 
variaties in neerslag en verdamping. De werkgroep regionale klimaatstudies van het Departement Aard- en 
Omgevingswetenschappen wil een bijdrage leveren aan een beter begrip van de atmosferische tak van de 
hydrologische cyclus en inzicht verschaffen in hoe deze varieert in ruimte en tijd. Hiervoor gebruiken we 
regionale atmosfeermodellen met hoge resolutie voor verschillende gebieden op aarde, op dit moment voor 
België, de Sahel en Antarctica.

Cumulonimbuswolk bij Kaprijke, 25 augustus 2004. 
(Foto: Peter Vancoillie)
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buitenland (bv. Ruhrgebied) spelen een belangrijke rol. Door 
deze processen te bestuderen wordt zowel op korte als op 
middellange termijn inzicht verkregen in periodes van hoge 
PM10 en ozonconcentraties. Deze studie is internationaal 
ingebed via een COST-actie en er wordt nauw samengewerkt 
met het Vlaams Instituut voor Technologie (VITO).

Landgebruiksveranderingen
In de hydrologische cyclus zijn niet enkel atmosfeerprocessen 
van belang: ook het landgebruik speelt een belangrijke rol. 
Van open wateroppervlakken kan een grote hoeveelheid 
verdampen en vegetatie neemt via de wortels water op 
uit de bodem dat vervolgens via het transpiratieproces in 
de atmosfeer terecht komt. Dit landgebruik staat in schril 
contrast met onbegroeide oppervlakken, waar de waterflux 
naar de atmosfeer minimaal is. Een verandering van 
landgebruik kan dus een significante invloed hebben op de 
lokale waterflux naar de atmosfeer, en bijgevolg ook op de 
lokale neerslaghoeveelheden.

Sommige gebieden op aarde, zoals de Sahel en de boreale 
zone, zijn zeer gevoelig voor de interactie tussen het 
landoppervlak en de atmosfeer omdat ze op de overgang 
liggen tussen zeer droge en zeer vochtige streken. Binnen 
de onderzoeksgroep wordt momenteel bestudeerd wat de 
invloed is van het uitdrogen van Lake Chad op de lokale 
neerslag. Het oppervlak van dit meer, dat midden in de Sahel 
ligt, is in 40 jaar tijd geslonken van 26.000 km² naar 1.500 
km². We verwachten dan ook dat dit een gevoelig effect zal 
hebben op de hoeveelheid water die verdampt en de neerslag 
in de omgeving.

Polaire gebieden
De grootste massa zoetwater op aarde ligt opgeslagen 
op de ijskappen van Antarctica en Groenland. De Larsen 
B-ijsplaat was een tipje van het Antarctisch schiereiland, 
dat zich uitstrekt in de richting van Vuurland. De plaat brak 
af in het voorjaar van 2002. Een ijsmassa zo groot als een 
Belgische provincie en van gemiddeld 200 meter dik viel 
uit elkaar en ging ronddobberen in de vorm van duizenden 
ijsbergen en -schotsen. Dat de breuk veroorzaakt werd door 
hogere temperaturen staat vast: nergens anders op aarde 
is de gemiddelde temperatuur in de voorbije 40 jaar zo snel 
gestegen als op het Antarctisch schiereiland. Tegelijkertijd 
zijn de westenwinden sterk toegenomen.
Met een atmosfeermodel met hoge resolutie, kon het 
effect van die westenwinden in beeld gebracht worden. 
De relatief warme luchtlagen worden op bepaalde dagen 
in de poolzomer over een twee kilometer hoge bergketen 
gestuwd en blazen als een föhnwind over de ijsplaten. Op 
deze dagen loopt de temperatuur sterk op, wat een toevloed 
van smeltwater als gevolg heeft. Het doordringen van het 
smeltwater in de ijsspleten op de Larsen B-ijsplaat, wordt 
gezien als een van de belangrijkste processen waardoor de 
complete ijsplaat uit elkaar is gevallen.
Het onderzoek, dat uitgevoerd werd in nauwe samenwerking 
met British Antarctic Survey (Cambridge, UK), laat zien dat 
plaatselijke weersveranderingen wel degelijk in verband 
kunnen staan met een wereldwijde klimaatsverandering. 
Maar de effecten kunnen sterk verschillen van plaats tot 
plaats, en het vraagt gedetailleerd onderzoek en krachtige 
computermodellen om vaststellingen en voorspellingen te 
maken.

door Nicole van Lipzig, Matthias Demuzere,  
Dirk Lauwaet en Kwinten Van Weverberg

Moderate 
Resolution Imaging 
Spectroradiometer 
MODIS beelden van het 
desintegreren van de 
Larsen-B ijsplaat begin 
2002 (Bron: nsidc.org/
iceshelves/larsenb2002/)
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Dit jaar is het centrale thema naar aanleiding van het 
Internationaal Jaar van de Planeet Aarde, Aha! Planeet Aarde 
geworden. Zoals ook bij de volgende edities het geval zal 
zijn, wordt het thema telkens door alle faculteiten van de 
K.U.Leuven vanuit een wetenschappelijke invalshoek bekeken. 
Gezien het thema mochten enkele wetenschappers van onze 
faculteit tijdens de opening van het parcours een experiment 
uitvoeren. Onze professoren Mark Huyse, Manuel Sintubin en 
Piet Van Duppen toonden de aanwezigen met behulp van de 
muonenproef hoeveel kosmische stralen de burgemeester en 
de rector elk tegenhouden. 

Een situering

De dampkring, o.a. in vorm gebracht door het leven op 
aarde, laat de nuttige straling van de zon door (licht en 
warmte) maar beschermt ook het leven op aarde voor de 
schadelijke straling van de zon (bv. UV-straling) en vanuit 
de kosmos. Kosmische straling is zeer divers en komt uit 
vele plaatsen in ons Melkwegstelsel en zelfs van nog verder. 
Gemeenschappelijk aan al die straling is dat ze zo veel 
energie meedraagt dat ze in staat is om elektronen los te 
rukken: ioniserende straling. Het aardmagnetisch veld en de 
zonnewinden buigen een groot deel van die straling af maar 

Op vrijdag 29 februari 2008 verwelkomden Louis Tobback, burgemeester stad Leuven, en Prof. Marc Vervenne, 
rector K.U.Leuven, een hele trits genodigden tijdens de officiële opening van de derde editie van Aha! 
WetenStappen in Leuven, een samenwerkingsproject van Toerisme Leuven en de K.U.Leuven, met vanaf dit jaar 
een vast wandelparcours dat jaarlijks een ander centraal thema behandelt. Uit de toespraak van de burgemeester 
onthielden we vooral enkele uitspraken waarin hij het belang van de wetenschap voor de Europese Unie 
(verhogen van de levenskwaliteit) aanhaalde, alsook de Europese doelstelling om het imago van de wetenschap 
te verbeteren. Wij zijn het bovendien met hem eens dat projecten als Aha! WetenStappen jongeren kunnen 
sensibiliseren voor de wetenschap.

-5-

Actueel

Wie houdt het grootste aantal kosmische stralen tegen:  
de romanist of de godgeleerde?

De resultaten van de muonenproef bij de officiële opening van Aha! Planeet Aarde.
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toch botsen er nog miljoenen deeltjes met de dampkring. 
Zo is er een onderdeel van de dampkring dat volledig 
geïoniseerd is: de ionosfeer, wel bekend bij o.a. radioamateurs 
en ruimtevaarders. De dampkring houdt de meeste straling 
tegen maar toch geraakt er een speciaal deeltje door tot hier 
op aarde: het muon. Het muon heeft veel gelijkwaardige 
eigenschappen als het elektron, wat we natuurlijk kennen 
als het transportvehikel van bv. elektriciteit tot in de 
huiskamer of van bv. gegevens in een computer. Maar het 
muon is honderden keren zwaarder dan het elektron en veel 
exotischer. Belangrijk om de muonenproef te verstaan is dat 
die muonen op zo’n 35km boven het aardoppervlak ontstaan 
in botsingen van deeltjes die met ongeveer de snelheid van 
het licht invallen op luchtmoleculen van de dampkring. Er 
ontstaan heuse lawines van allemaal elementaire deeltjes 
waarvan maar weinige de aarde bereiken. Het eerste 
onderzoek van die kosmische stralen gebeurde dan ook 
veelal in luchtballons en boven op bergtoppen. Dit verklaart 
misschien wel waarom zoveel kernfysici gebeten zijn door de 
bergen.

De meetopstelling

Ioniserende straling detecteren is heel eenvoudig: in een 
stuk plastiek zal zo’n straling lichtflitsen veroorzaken. 
Piet Van Duppen illustreerde dit tijdens de opening door 
een detector vast te houden. Het plastiek was volledig 
ingepakt met zwarte plakband om zowel het licht van 
buiten tegen te houden als het licht dat binnen ontstaat 
niet te laten ontsnappen. Dit licht valt op een elektronisch 
oog dat bij de detector in het blauw gekleurd is. Via een 
aantal elektronische bewerkingen worden de inslagen 
van ioniserende stralingen omgezet in tellingen op een 
computerscherm, dat het aantal inslagen toont en waarop 
ook een klok staat die loopt. Er waren wel een paar honderd 
inslagen per seconde te zien. Dit zijn geen kosmische stralen 
maar straling die afkomstig is van natuurlijke radioactiviteit 
hier op aarde. Dit is een volkomen natuurlijk fenomeen en de 
mens is daar volledig aan aangepast. Het lijkt indrukwekkend 
veel maar dit komt omdat dergelijke detectoren werkelijk 
alles waarnemen. 

De proef tijdens de opening van het wandelparcours draaide 
echter niet om natuurlijke radioactiviteit maar wel om 
muonen en die komen uit de kosmos, dus van bovenaf. 
Het is mogelijk het zwakke signaal van de muonen uit de 
ruis van de achtergrondstraling te halen door te eisen dat 
twee detectoren op hetzelfde moment vuren. De kans dat 
natuurlijke radioactiviteit in die twee detectoren tegelijkertijd 
een inslag produceert is uiterst klein. Muonen daarentegen 
kunnen gemakkelijk door de twee detectoren vliegen en er 
energie, dus een signaal achter laten. Door de detector boven 
te leggen wordt slechts een deel van de ruimte bekeken en 
wordt het aantal tellingen verminderd. Op die manier is het 
net of er een muonentelescoop gemaakt werd waarbij een 
klein hoekje afgetast werd. Er werd hierbij geopteerd voor 
het zenith (in die richting is de weg door de dampkring het 
kortst). Om toch nog een redelijke cadans te hebben, want de 

metingen moeten niet te lang duren, vergrootten de proffen 
de ruimtehoek nog wat door boven twee platte detectoren te 
gebruiken. De meting werd gestart om zo te bekijken hoeveel 
muonen er toekwamen in 100 seconden. 

Wat gebeurt er als een muon door ons lichaam 
gaat of erin gestopt wordt?

Per minuut vliegen er zo’n 600-tal muonen door ons lichaam. 
De muonentelescoop staat tijdens deze proef naar boven 
gericht, vandaar dat er maar een 60-tal per minuut gemeten 
worden. Wanneer de muonen door materie vliegen geven ze 
een deel van hun energie af. Met de detectoren wordt deze 
energie omgezet in elektrische signalen of geluidsignalen 
(we horen de muonen vliegen). Telkens een muon door ons 
lichaam vliegt geeft het een 250 miljoen elektronvolt af. 
Deze eenheid zegt niet veel, maar als we het vergelijken met 
de stralingsdosis (de hoeveelheid achtergrondstraling, de 
radioactiviteit die in de stenen van het stadhuis zit, in de 
lucht, in de beenderen van ons lichaam zelf) die elk van ons 
ontvangt ten gevolge van de natuurlijke achtergrondstraling 
van de aarde, dan is 10 tot 15% afkomstig van de muonen. 
Deze achtergrondstraling is er altijd geweest (en is bijgevolg 
natuurlijk) en de mens en het leven hebben zich aangepast 
om in deze omstandigheden te leven. Men vermoedt dat de 
straling zelfs een rol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van 
het leven zoals we het nu kennen. En dan zien we meteen 
het enorme belang van de aardatmosfeer, die het overgrote 
deel van de kosmische straling tegenhoudt en ons ertegen 
beschermt.

De resultaten
Piet Van Duppen en Mark Huyse, beiden kernfysicus 
en bergfanaten, maten dus eerst en vooral na hoeveel 
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muonen in de wandelzaal van het Leuvense stadhuis het 
aardoppervlak bereikten en testten vervolgens uit hoeveel 
de rector en de burgemeester er konden stoppen. Met 
de ruimtetelescoop werden 78 muonen gemeten in 100 
seconden. Op de vraag aan het publiek wie dacht dat 
de burgemeester het meeste muonen zou tegenhouden 
antwoordde de meerderheid van de aanwezigen positief. 
Uit de meting met de rector bleek dat er 69 muonen door 
hem gevlogen zijn. Vervolgens nam ook de burgemeester 
plaats. Hij onderwierp zich naar eigen zeggen graag aan een 
experiment ten behoeve van de stad, de wetenschap, en het 
project Aha! WetenStappen! Uit deze proef bleek dat er door 
de burgemeester 62 muonen gevlogen zijn.

Conclusie

De getallen die in de wandelzaal bekomen zijn, waren maar 
klein en er waren dus statistische fluctuaties, maar metingen 
gedurende lange tijd in het labo wezen uit dat de mens wel 
degelijk een 10% van de muonenstraling tegenhoudt. De 
precieze hoeveelheid hangt af van het gewicht, de dichtheid 
maar niet van het beroep of de macht, al dan niet werelds, 
die men uitoefent. 

In 2009 vormt passie het uitgangspunt van Aha! 
WetenStappen. Het project wordt dan gekoppeld 

aan de opening van het nieuwe Leuvense 
museum M, met de prestigieuze tentoonstelling 
”Rogier van der Weyden 1400/1464 – De passie 

van de meester."

Wist u dat…?

Muonen lijken enerzijds heel erg op elektronen, maar zijn 
anderzijds zeer vreemde deeltjes. Het feit dat ze hier op 
aarde aanwezig zijn (zoals we met de detector kunnen 
aantonen) is op zich al bijzonder. Een muon is namelijk 
een bijzonder kort leven beschoren, ze worden niet oud. 
Na een paar (tweetal) miljoenste van een seconde sterven 
ze of beter gezegd verdwijnen ze. En ondanks het feit dat 
ze tegen een duizelingwekkende grote snelheid die de 
lichtsnelheid benadert (zo’n 300.000 km/s) vliegen, kunnen 
zij in de loop van hun leven slechts een 600-tal meter 
afleggen. Indien zij op 35 km hoogte gevormd worden, 
door protonen die op onze aardatmosfeer inbeuken, en ze 
nadien maar 600 meter kunnen afleggen, hoe kunnen ze 
dan de aarde bereiken?
De oplossing voor deze puzzel werd ons aangereikt 
door Albert Einstein. In 1905 stelde Einstein zijn 
relativiteitstheorie voor waarin hij, eenvoudig gesteld, 
poneert dat het begrip tijd relatief is. Een van de gevolgen 
van de relativiteitstheorie is dat de klok (waarmee je de 
tijd zou meten) van een deeltje dat ten opzichte van ons 
in beweging is trager loopt dan onze interne klok. Het 
effect wordt zelfs groter des te sneller het deeltje beweegt. 
Dus indien het muon tegen ongeveer de lichtsnelheid 
op de aarde afstormt tikt zijn klok trager en wordt zijn 
levensduur, zoals wij die hier van op de aarde meten, 
langer. Dank zij die langere levensduur kunnen een aantal 
muonen de aarde bereiken en kunnen we ze meten. 

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

Meer info over Aha! WetenStappen:  
www.leuven.be/wetenstappen of  
www.kuleuven.be/wetenstappen

In de kantlijn: naar aanleiding van dit artikel was burge-
meester Louis Tobback bereid het voorwoord voor dit 
nummer te schrijven, waarvoor onze dank!



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 

De chemie van cosmetica
Chemici Leuven houdt de schone schijn op.

Op 14 maart liep auditorium N goed vol 
met jonge en oudere belangstellenden 
voor de voorjaarslezing van Chemici 
Leuven. Wij proberen ieder voorjaar één 
van de vele facetten van de wereld van 
de chemie te belichten. Dit jaar kwam het 
onderwerp uit een voor velen waarschijnlijk 
onverwachte hoek: de chemie van de 
cosmetica. Biochemiste en Fellow van de 
Faculteit Wetenschappen dr. Lieve Declercq 
van topbedrijf Estée Lauder kwam het 
publiek op een aangename, heldere en 

leerzame manier onderhouden over huidige tendensen in het biologisch 
onderzoek naar verouderingsprocessen van de huid.

De cosmetische industrie wordt doorgaans in pers en academische 
kringen afgeschilderd als een niet al te serieus te nemen 
bedrijvigheid die de goedgelovige consument(e) met allerlei pseudo-
wetenschappelijke argumenten hoop-in-flesjes probeert te verkopen.

De opdracht van Lieve was aan te tonen dat er aan die producten (van 
de betere merken) heel wat onderzoek ten grondslag ligt. Na eerst 
het belang van de huid duidelijk gemaakt te hebben, ging dr. Declercq 
verder met het bespreken van de verschillende verouderingsprocessen 
die de huid gedurende een mensenleven doormaakt. Die 
verouderingsprocessen worden geïnduceerd door het milieu, de 
hormonenbalans, genetische factoren en het langzaam verschuiven van 
meta- en catabolische evenwichten.

Huidveroudering kan niet worden gestopt maar de uiterlijke kentekenen 
van veroudering kunnen wel worden vertraagd door eerst en vooral 
blootstelling aan schadelijke factoren zoals overmatig zonnen, roken, 
alcoholgebruik, ongezonde voeding etc. te beperken.

Bijna alle verouderingsprocessen kunnen teruggevoerd worden tot 
(foto)oxidatie-processen, de zgn. oxidatieve stress. Naast het gebruik 

van zonnefilters als primaire bescherming tegen schadelijk UV-licht, en 
het inbrengen van middelen die de vochtbalans van de huid verbeteren 
zijn er tal van andere processen waarop ingespeeld kan worden. Het is 
op deze redox-processen dat het onderzoek door dr. Declercq bij Estée 
Lauder zich toespitst. 

De biochemie van de belangrijkste oxidatieprocessen die zich in de 
verschillende huidlagen afspelen, en de verdedigingsmechanismen 
ertegen, werden één na één besproken. Zo staan zowel onverzadigde 
vetzuren in de celmembranen, als enzymen en genetisch materiaal 
voordurend bloot aan reacties met reactieve oxidatieve entiteiten 
(peroxides, radicalen, nitrieten, carbonylverbindingen, … ) waarvan 
de huidcellen zich niet perfect kunnen herstellen. Daarbij dreigen 
afbraakproducten zich op te stapelen in de huid. Zo zijn er bijvoorbeeld 
de “advanced glycation products” (Maillard-type verbindingen tussen 
proteïnen en reducerende suikers) of dicarbonylverbindingen die 
aanleiding geven tot ouderdomsvlekken in de huid.

Belangrijk is ook het onderkennen van een chronische toestand van 
subklinische inflammatieprocessen als oorzaak van huidveroudering. 
Hier schiet de cosmetische chemie ter hulp. Op zoek naar anti-
oxidanten die op meerdere herstel- of preventiemechanismen 
tegelijkertijd aangrijpen, neemt Estée Lauder zowel de natuur als 
de synthetische chemie als Leitmotiv. Een greep uit de actieve 
componenten die in huidverzorgingsproducten voorkomen varieert van 
de voorspelbare vitamines E of C tot de fenolische anti-oxidanten uit 
plantenextracten en exotische transitiemetaalcomplexen (EUK-134; zie 
figuur) of enzymische fermentatieproducten. Zelfs RNA-fragmenten 
blijken te functioneren als biosignaal om herstellingsmechanismen op 
gang te zetten.

Al deze materialen worden eerst in-vitro op hun activiteit en veiligheid 
gescreend en vervolgens in-vivo op vrijwilligers in kortere of langere 
klinische studies uitgetest.

Gezien het grote aantal verouderings- en beschermingsmechanismen 
en het nog grotere aantal potentiële actieve verbindingen, 
mag het volgens dr. Declercq niet verbazen dat Estée Lauder’s 
huidverzorgingsproducten zo complex in samenstelling zijn.

Dat Lieve haar publiek niet alleen wist te overtuigen maar zelfs te 
begeesteren, bleek uit de talrijke vragen en reacties van het publiek na 
de lezing.

Opdracht geslaagd en we kijken al uit naar wat de volgende spreker ons 
kan leren!

door Chris Dederen
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Het transitiemetaalcomplex 
EUK-134 en varianten worden als 
anti-oxidant gebruikt in cosmetica.



9

De Algemene Vergadering van BVLG, voorafgegaan door een 
excursie, vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 juni 2008. Titel 
van de excursie is “Kalamijn, een verhaal van oude en nieuwe 

bergen. Snel verdwijnende resten van oude zinkmijnen en 
zinkverwerkende industrie”.

Ingeklemd tussen de erfggoeddag en de dag van de aarde, heeft de 
Beroepsvereniging van Leuvense Geologen op zaterdag 19 april een 
excursiedag georganiseerd omtrent de bescherming en de ontwikkeling 
van “aardkundig erfgoed”. 

Doorgaans zijn wij vertrouwd met de bescherming van bouwkundig 
of cultureel erfgoed en met de bescherming van natuurwaarden. Het 
is ook niet abnormaal dat delen van natuurlijk en cultureel erfgoed 
voor publiek worden gepromoot, opengesteld en hiertoe worden 
onderhouden. 

Internationaal ontstaat het besef dat er ook zoiets als een “aardkundig 
erfgoed” bestaat. Niet alleen kan de ontsluiting van de ondergrond 
dermate interessant of uitzonderlijk zijn dat bescherming zich opdringt; 
ook andere natuurwaarden staan niet los van de ondergrond. Er is 
bovendien een sterke binding tussen de delfstoffen in een regio en 
het bouwkundig, industrieel en cultureel erfgoed. In Vlaanderen zijn 
er ook reeds enige - wat aarzelende - initiatieven, veelal steunend op 
vrijwilligers en vooralsnog zonder wettelijk kader, alhoewel hieraan 
schijnt gewerkt te worden.

De excursiedag met een 35-tal deelnemers begon met een uurtje 
toelichting door drie sprekers. Pieter Laga, de bezieler van de geosite 
“Goudberg” te Hoegaarden lichtte de internationale context toe en 
gaf wat historiek mee. Roland Dreesen, de tweede spreker, toonde 
internationale visie: in Limburg bestaat sedert kort het nationaal 
park Hoge Kempen. In deze regio zijn ook verschillende mooie 
geologische fenomenen te verkennen. Waarom dit nationaal park 
niet grensoverschrijdend naar Nederland verder ontwikkelen tot een 
echt Limburgs Geo-park? Thomas Vanderlinden ten slotte lichtte de 
Nederlandse situatie toe en gaf een visie op de conservatie van de 
Veluwe in Nederland.

De excursie zelf verliep langs drie stops: 

1. Op de “Goudberg” te Hoegaarden werd bij de aanleg van de 
hogesnelheidslijn een deeltje van een versteend bos blootgelegd. 

De site is van groot wetenschappelijk belang: slechts uiterst zelden 
worden versteende bossen gevonden waarvan de stronken nog 
steeds in ‘levende’ positie staan. Vijfenvijftig miljoen jaar geleden 
stonden hier moerascipressen met hun voeten in het nat. 

 Met steun van de gemeente en de Vlaamse overheid werd hiervan 
een gedeelte ingericht voor het publiek. Inrichten is één, bewaren is 
twee. Daar ligt de uitdaging.

2. Een notoire vleermuizenslaapplaats te Vechmaal (Heers) bij Tongeren, 
is een voormalige ondergrondse kalksteengroeve met kalksteen 
van Krijt ouderdom. De kalksteen van Meerssen en Nekum werd 
ontgonnen voor grondverbetering. In de onmiddellijke omgeving zijn 
er verschillende andere groeven die bouwsteen leverden. 

 In de groeve zijn zowel geologische fenomenen als oude 
ontginningstechnieken te bestuderen. De hele omgeving geniet 
bescherming als landschap onder de naam ‘Grotten van Hinnisdael’.

3. De Kikbeekgroeve te Opgrimbie biedt een venster op het geologische 
verleden. Ze is ingepast in het park van de Hoge Kempen. Mee onder 
impuls van LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) wordt 
de site onderhouden zodat fascinerende geologische fenomenen 
zichtbaar blijven. Er zijn mooie Podsolbodems, vorstverschijnselen 
uit ijstijden, spectaculaire grindformaties met keien van allerlei 
ouderdom. Daarnaast zijn er ook dikke bruinkoollagen - volledige 
boomstammen steken eruit - die in relatie staan tot de vroeger 
ontgonnen witte glaszanden. En zoveel meer... 

 De groeve toont de geschiedenis van een constant veranderende 
aarde. Ze is meer dan 100 ha groot en vrij toegankelijk.

De volgende activiteit van de BVLG is de excursie op de dag van onze 
jaarvergadering, naar aloude gewoonte op de derde zaterdag van juni. 
Ditmaal gaat het over ertsen in het oosten des lands en hun industriële 
gebruik: “Kalamijn – de teloorgang van de non-ferro in het Luikse”. 
Graag tot dan. 

Algemene Vergadering en excursie

Excursie rond geo-sites



Op zaterdagnamiddag 27 september a.s. komen we weer samen in 
Leuven met dit jaar als thema: Weer & klimaat: onderzoek en 
toepassingen. De onderzoeksgroep van Prof. Nicole Van Lipzig laat ons 
eerst kennismaken met het huidig wetenschappelijk onderzoek over 
weer en klimaat aan de K.U.Leuven. Daarna bezoeken we MeteoServices, 
een bedrijf dat geleid wordt door geograaf Johan Jacques en dat 
theoretische kennis vertaalt in commerciële toepassingen. Of: hoe 
geografie antwoorden kan bieden op maatschappelijke vragen.

Onderzoeksgroep Regionale klimaatstudies - Nicole van Lipzig

De groep regionale klimaatstudies houdt zich bezig met de 
atmosferische tak van de hydrologische cyclus namelijk de cyclus 
van verdamping, wolkenvorming en neerslag (lees ook meer op p. 
3). We gebruiken daarvoor geavanceerde hoge-resolutie regionale 
atmosfeermodellen voor verschillende gebieden op aarde.

In-situ en remote sensing waarnemingen (bv. radar, Meteosat Second 
Generation, ...) worden gebruikt om de modellen te evalueren en te 
verbeteren.

Bovendien gebruiken we de modellen om een beter inzicht te krijgen in 
fenomenen waar de atmosfeer een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld: 
1) terugkoppelingen tussen bodem-vegetatie en atmosfeer en de 
rol van deze terugkoppelingen in droogtepersistentie in semi-aride 
gebieden,  
2) de impact van urbanisatie op het klimaat, 
3) het effect van veranderende atmosfeercirculatie op de lokale 
meteorologische condities en 
4) de recente opwarming van het Antarctische schiereiland.

MeteoServices

Het bedrijf behoort als lid van de MeteoGroup tot het grootste 
Europese weerbedrijf. MeteoGroup heeft vestigingen in zes landen. 
MeteoServices werd in 1996 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in 
Heverlee. Samen met de meteorologen die MeteoServices in een joint-
venture met Soresma te werk stelt in Zeebrugge, zijn een kleine 25 
mensen aan het werk bij het bedrijf. MeteoServices is actief op vrijwel 
alle markten waar meteorologie een rol in speelt. Velen kennen het 

bedrijf via het weerbericht op televisie (VTM, RTBF ...), radio (Q-Music, 
4FM,...) of de geschreven pers (Standaard, Gazet Van Antwerpen, ...). 
Daarnaast is MeteoServices een belangrijke speler in België wat 
betreft weersvoorspellingen voor de energiesector, de landbouw, de 
bouwsector, verzekeringen en de bestrijding van gladheid in de winter.

Praktisch 
Datum: zaterdag 27 september 2008 
Locatie: Geo-Instituut, Heverlee

Agenda: 
14.00u - Presentatie door Nicole van Lipzig en Johan Jacques 
15.30u - Bezoek aan MeteoServices 
16.30u - Receptie

Inschrijven vooraf is noodzakelijk:  
bevestig uw aanwezigheid per mail aan Ivo Siebens:  
ivo.siebens@telenet.be, Ivo.Siebens@khm.be

Eventueel bijkomend nieuws wordt via e-mail verspreid en kun je 
lezen op de website (adres: zie onderaan deze pagina).

Als alumnus krijgt u voor een aantal concerten van het Festival van 
Vlaanderen Vlaams-Brabant een voordeeltarief op vertoon van uw 

lidkaart (een korting van 25%). Meer info vindt u op wet.kuleuven.be/
alumni/voordelen/FvV.pdf.

Najaarsactiviteit

Voordelen concerten Festival van Vlaanderen

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
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Dag 1: Het vertrek
Maandagochtend 24 maart om 4 uur ’s ochtends in de 
inkomhal van de luchthaven, onder het oranje vliegtuigje, zo 
luidde de afspraak voor het vertrek. Dat vliegtuigje mocht 
dan wel verdwenen zijn; alle deelnemers aan deze alumnireis 
met bestemming La Palma waren tijdig aanwezig, en dat 
ondanks het witte laagje sneeuw dat België op dat moment 
bedekte. Om 11.20u plaatselijke tijd stapten we na een goede 
vlucht ietwat teleurgesteld uit het vliegtuig: we werden 
immers niet zoals verwacht opgewacht door een stralende 
lentezon, maar wel door een dik wolkendek. We hadden het 
hotel Taburiente Playa in Playa de los Cancajos nog maar net 

bereikt of de hemelsluizen zetten zich wagenwijd open: we 
voelden ons dus al onmiddellijk thuis en dat niet alleen door 
het hotel dat toch wel piekfijn in orde bleek.

Diezelfde middag verzamelden we met alle deelnemers aan 
de receptie van het hotel, om vervolgens te overleggen 
hoe de rest van de reis er zou uitzien. Een deel van het 
programma lag al op voorhand vast, met dank aan de 
medewerkers van de K.U.Leuven-sterrenwacht, maar de 
rest zouden we ter plaatse afspreken. Een half uurtje 
later vergezelde Kris, de hostess van de touroperator ons. 
Met haar suggesties en na heel wat overleg tussen de 

Van 24 tot 31 maart organiseerde Science@Leuven voor het eerst een alumnireis, bestemming: La Palma, één 
van de Canarische Eilanden met grote hoogte- en klimaatverschillen tussen oost- en westzijde. Reeds bij de 
keuze van onze bestemming waren we er van overtuigd dat La Palma zowel geologen, geografen, biologen, 
sterrenkundigen als anderen zou kunnen bekoren. Bovendien konden we tijdens deze reis ook een exclusief 
bezoek aan de sterrenwacht van de Roque de los Muchachos aanbieden. Of het de moeite waard was? Oordeel 
zelf, en lees op de volgende pagina’s het reisverslag, met daarnaast wat extra uitleg over wat dit eiland zoal te 
bieden heeft op vlak van fauna en flora, geologie en geografie.

-11-

Verslag

Alumnireis La Palma 2008

Caldera de Taburiente
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deelnemers onderling, kwamen we tot een consensus en 
werden excursies geboekt, huurwagens gereserveerd. De 
rest van de week vulden we in met excursies met de hele 
groep, maar ook met uitstappen in kleinere groepen. Op 
die manier konden immers zowel de geoefende wandelaars 
als de “gelegenheidsstappers” onder ons de week naar best 
vermogen invullen. En ondanks het feit dat niet iedereen 
exact hetzelfde programma volgde, stond het groepsgegeven 
toch centraal tijdens het gemeenschappelijke avondeten en 
de avonden in de bar van het hotel, waarbij ervaringen over 
de voorbije dag werden uitgewisseld.

Dag 2: De Zuidexcursie
Tijdens de eerste excursie die de touroperator ons aanbood, 
bracht een gids ons naar het zuidelijke deel van het eiland. 
De eerste grote stop van de dag was het bedevaartsoord 
van La Palma, met het kerkje van Las Nieves. Daarna ging 
het naar de vulkaan San Juan, waar we ook kamelen te 
zien kregen. Door de heftige wind kon dat bezoek jammer 
genoeg niet volledig doorgaan. We bezochten ook één 
van de typische lokale bodega’s of wijnproeverijen. Na een 
picknick op een terrasje tussen de laurierbomen in Los 
Llanos ging het naar het natuurpark van de Caldera de 
Taburiente, waar we van op het uitkijkpunt La Cumbrecita 
samen met de aanwezige kraaien een schitterend uitzicht 
hadden over dit prachtige stukje natuur. Op de terugweg 
naar het hotel leerden we bij over de zeer arbeidsintensieve 
bananencultuur en de grote plantages die eigendom zijn 
van de grootgrondbezitters. Het kweken van bananen blijkt 
slechts mogelijk tot 300m boven de zeespiegel. Boven de 
300m vinden we veeteelt en wijncultuur terug. 

Dag 3: Een rustdag
Ook de derde dag van de reis bracht geen mooi weer: 
omwille van de hevige regen konden bepaalde wandeltochten 
zelfs niet doorgaan, wegens te gevaarlijk. We besloten dan 
maar de bus naar de nabijgelegen hoofdstad, Santa Cruz de 
la Palma te nemen. Veel kans om aan sightseeing te doen 
was er niet, vermits het soms zo hard regende dat we vooral 
op zoek waren naar een goede plaats om te schuilen. En dat 

deden we in een typische tapasbar, el Cuarto de Tula, met 
een lokaal wijntje, olijven, jamón serrano en manchego-kaas. 
Na de middag klaarde het toch wat uit, waarop we langs de 
kustlijn op een uurtje tijd terug naar het hotel wandelden. 
Voor het avondeten was er nog even tijd voor een rustpauze 
aan het verleidelijke zwembad van het hotel, dat voor 
iedereen, op één enkele waaghals na, toch nog net iets te 
fris was. Na het weerom uitstekende buffet verzamelde de 
groep in de bar van het hotel, om het programma van de 
volgende dag te bespreken. Intussen had ook Prof. Christoffel 
Waelkens zich bij de groep gevoegd, en hij legde alvast uit 
wat we van het lang verwachte exclusieve bezoek aan de 
sterrenwacht van de Roque de los Muchachos (2.426m) 
mochten verwachten. 

Dag 4: Bezoek aan de sterrenwacht
Na het ontbijt vertrok de ganse groep met verschillende 
huurwagens in colonne naar de Mercatortelescoop. De 
verschillende stenen, afgerukte takken en dergelijke meer 
die we in steeds grotere getale aantroffen op de weg, lieten 
ons al vermoeden dat er opnieuw een stevige wind stond in 
de hogere regionen. Na een eerste stop langs de weg met 
een geweldig zicht over de Caldera de Taburiente, zetten we 
onze tocht voort. Om 11u stipt werden we verwacht aan de 
gammatelescoop Magic (Major Atmospheric Gamma Imaging 
Cherenkov), een toestel dat dient om verschillende soorten 
ruimtestraling te meten. De wisselwerking tussen de hevige 
wind en de metershoge telescoop zorgde voor een geluid dat 
zo uit een sciencefictionfilm had kunnen komen. Vervolgens 
ging het om 12u naar de Grantecan, de Gran Telescopio de 
Canarios, de grootste spiegeltelescoop ter wereld. Als echte 
blauwhelmen mochten we met veiligheidshelmen op in 
de grote koepel de opbouw van het gevaarte van dichtbij 
gadeslaan. 

Van aan de Grantecan vervolgden de auto’s hun weg 
naar het hoogste punt van het eiland: de Roque de los 
Muchachos. De wind was hier zo hevig dat sommigen onder 
ons echt moeite hadden om zich recht te houden. De deuren 
van de wagens konden nauwelijks geopend of gesloten 
worden. Het uitzicht zelf was opnieuw fenomenaal, maar 
lang konden we er door de wind niet blijven, en we daalden 
dus weer een stukje de berg af, richting sterrenwacht van de 
K.U.Leuven.

Voor we de picknick die we uit het hotel hadden 
meegebracht erbij haalden, brachten we nog gauw een 
blitzbezoek aan de Liverpool-telescoop, een volledig 
automatische telescoop, bestuurd vanuit Liverpool. Na 
de middagpauze kregen we van Prof. Waelkens en zijn 
medewerkers ter plaatse een uitgebreide rondleiding in de 
sterrenwacht van de K.U.Leuven. We kregen de kans om de 
Mercatortelescoop van dichtbij te bestuderen. Nadat iedereen 
het gastenboek van de telescoop ondertekend had, werden 
we in de leefruimte van de sterrenwacht verwacht voor een 
plechtig moment. Decaan Prof. Jan Beirlant en voorzitter 
van Science@Leuven Pol Bamelis huldigden de André 
Oosterlinck-telescoop plechtig in, waarna alle aanwezigen Mercatortelescoop
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door de medewerkers van de sterrenwacht getrakteerd 
werden op cava en tapas van La Palma.

Het eiland kent erg weinig lichtvervuiling en is daarom zo 
interessant voor een sterrenwacht. Maar net omdat er zo 
weinig verlichting was en de wind te fel bleef waaien, werd 
het plan om ’s avonds bovenop de Roque de los Muchachos 
sterren te kijken om veiligheidsredenen toch afgeblazen. 
Maar ook hiervoor hadden de mensen van de sterrenwacht 
een oplossing. Na het avondmaal werd de André Oosterlinck-
telescoop door de medewerkers naar een soort van 
“amfitheater” naast het hotel gebracht en daar opgesteld en 
geïnstalleerd. Op die manier hadden we alsnog de kans om 
sterren en planeten te aanschouwen!

Dag 5: Op zoek naar de zon
Dag 5 was een beetje een rustdag en begon opnieuw zoals 
de vorige dagen: zwaar bewolkt. Weer keek iedereen hoopvol 
uit naar een straaltje zon, en opnieuw hadden we het gevoel 
dat “de zon vandaag wel eens zou kunnen doorbreken”. 

Toen andere Belgen uit het hotel ons waarschuwden 
dat zij dat gevoel hun hele verblijf daar hadden gehad, 
tevergeefs, besloten we hun goede raad op te volgen en 
naar de overkant van het eiland te gaan, naar het pittoreske 
plaatsje Puerto de Tazacorte. En zowaar, eens de tunnel 
naar de andere kant van het eiland door, wachtte ons een 
stukje waarlijk “Zuid-Spanje”. We waren net op de middag 
toegekomen, dus genoten we eerst en vooral op een terrasje 
van tapas en, eveneens typisch Spaans, een glaasje sangria. 
Na een beetje rust op het strand en wat kuieren door de 
straatjes, keerden we terug naar de overkant van het eiland. 
En inderdaad, van zodra we aan de andere kant van het 
eiland de tunnel verlieten, waren we opnieuw omringd door 
wolken en mist.

Dag 6: Santa Cruz de la Palma
Op zaterdag, met nog amper 2 dagen te gaan, trok zowat 
de ganse groep naar de hoofdstad van het eiland voor de 
begeleide wandeling “Santa Cruz de La Palma, The Gateway 
of America”, met onze gids Elias. Voor de eerste keer was 
de zon ook volledig van de partij aan “onze” kant van het 
eiland. We leerden bij over el Palacio Salazar, de kerk el Iglesio 
de El Salvador op het centrale pleintje, het oude hospitaal 
waar momenteel een markt gehuisvest is (La Recova 
Mercado), het fort aan de rand van de stad, de specifieke 
gevels, het nephouten schip van Columbus op schaal, de 
Vlaamse straatnamen en het standbeeld van de dwergen, een 
staaltje van de typische folklore op La Palma. We rondden 
de wandeling af met een bezoek aan el Convento de San 
Fransisco, het klooster. Voor we ergens een hapje gingen 
eten, kuierden we nog even door de gezellige straten van 
Santa Cruz, waar we naar aanleiding van Theater Day enkele 
aardige stukjes straattheater te zien kregen.

Na de lunch trokken we met een groep naar een 
ambachtelijk marktje in la Villa de Mazo. Tussen de 
marktkramen met verse groenten, fruit en andere 
voedingsmiddelen, stond ook een kraampje waar de meesten 
van ons zich aan een glas vers rietsuikersap waagden. Een 

De inhuldiging 
van de André 
Oosterlinck-
telescoop.

Voorbereidingen 
voor het sterren 
kijken.

Theater Day

Puerto de Tazacorte
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ware verfrissing! Nadien lieten we ons door de plaatselijke 
bevolking verleiden tot het kopen van enkele souvenirs, 
een kanten doekje of een met de hand gemaakt juweeltje 
bijvoorbeeld. We verlieten de markt om de berg af te dalen 
op zoek naar El Molino, waar in de oude gofio-molen een 
pottenbakkerij gevestigd is. Pottenbakker Ramón poseerde 
gewillig voor de lens waarna we het kleine museum en 
het souvenirwinkeltje bezochten. La Villa de Mazo is ietwat 
afgelegen en bussen zijn er niet zo vaak. Het was dan ook 
haasten geblazen om onze bus te halen, om te vermijden dat 
we de dag met een onvoorziene, pittige wandeling zouden 
afronden.

Dag 7: De Noordexcursie
De zesde dag was meteen de laatste volledige dag op het 
eiland. Tijd dus voor de groepsfoto! Met de touroperator 
verkenden we de noordkant van La Palma. In het dorpje San 

Bartolo hadden we van op het uitkijkpunt aan het standbeeld 
van “El Salto del Enamorado” een wijd zicht over deze groene 
kant van het eiland en de barranco’s. Daarna ging het naar 
Los Sauces, waar we het kerkje bezochten en de kans kregen 
kennis te maken met de typische speciale koffie. Vervolgens 
was het tijd voor een eerste wandeling waarbij (berg)geiten 
ons pad kruisten, en waar we allerlei pijnbomen en varens 
te zien kregen. Na de picknick ’s middags maakten we een 
wandeling door Santo Domingo in Garaffia waar we meer te 
horen kregen over hoe men vroeger leefde en waarvoor de 
gofio-molens dienden. Tijdens de derde en laatste wandeling 
van die dag ontmoetten we een oud vrouwtje dat om haar 
pensioentje wat te spijzen amandelen uit haar tuin, in een 
laagje van karamel verkocht. Aan onze groep heeft ze goed 
verdiend… Na een laatste stop bij el Mirador del Time, gingen 
we terug naar de andere kant van het eiland, opnieuw door 
de befaamde tunnel die West en Oost van elkaar scheidt. En 
opnieuw belandden we van in een zomers klimaat aan de ene 
kant, in een eerder Belgisch weertje aan de andere kant.

Dag 8: Terugkeer naar België
Na het ontbijt was het tijd om gepakt en gezakt terug te 
keren naar België. De algemene reactie van de deelnemers 
aan deze allereerste alumnireis was positief. Zowel de groep, 
het hotel, als de mogelijkheden vielen in de smaak, en zet 
ons aan tot het plannen van een nieuwe reis. Van zodra er 
nieuwe concrete plannen zijn hoort u er uiteraard alles over. 
En wat La Palma betreft: hasta la proxima vez!

door Cindy Beelen

Pottenbakker 
Ramón in 
actie.

Groepsfoto voor het hotel.
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Ondanks het feit dat La Palma een eiland is, zijn de 
endemische soorten niet overheersend. Sinds de verovering 
van het eiland in 1493 door Alonso Fernandez de Lugo 
en de inlijving bij de Kroon van Castilië is er immers een 
voortdurende aanvoer van exoten geweest, zij het om in 
cultuur te brengen, zij het accidenteel. Doordat het eiland 
gebruikt werd als tussenstopplaats voor de scheepvaart 
tussen Zuid-Amerika en Spanje werden er bovendien veel 
exoten vanuit Zuid-Amerika ingevoerd. Hieronder volgt een 
(weliswaar onvolledig) overzicht van de fauna en flora van La 
Palma zoals de toerist deze kan ervaren.

Opvallend is de afwezigheid van de talrijke zeevogels die 
men op vele andere eilanden aantreft. Dit komt omdat de zee 
rond La Palma vrij arm is aan vis vanwege de grote diepte 
(meer dan 4 km). Onder de vogelsoorten die men op het 
eiland aantreft, zijn de inheemse alpenkraai (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax barbarus) en de echte, niet gele, kanarievogel 
(Serinus canaria) plaatselijke juweeltjes. Hoog op de caldera 
treft men tevens de raaf (Corvus corax) aan. Wie geluk heeft, 
kan in de vallei van Los Tilos de uiterst zeldzame Bolles 
duif (Columba bollii) en laurierduif (Columba junoniae) 
waarnemen. 

Inheemse zoogdieren treft men niet aan op La Palma, behalve 
enkele knaagdieren en insectenetende zoogdieren. Wel 
werden het konijn en de moeflon (Ovis musimon) ingevoerd. 
Op een zonnige ochtend kan men op rotsblokken de talrijke 
exemplaren aantreffen van de enige hagedis die La Palma rijk 
is: de Canarische hagedis (Gallotia galloti). De mannetjes zijn 
te herkennen aan hun blauwe keelzak en de vrouwtjes aan de 
gele strepen op hun rug. Het zijn alleseters die zich graag te 
goed doen aan de druivenoogst en die een pest vormen voor 
de wijnboeren. De zon lokt ook de invertebraten naar buiten: 
vlinders, libellen en miljoenpoten. 

De lente is ook het jaargetijde bij uitstek om te genieten van 
de talrijke bloeiende planten, ondanks het feit dat het in deze 
periode soms regent. Verrassend vooral is het feit dat vele 
door ons gekende kruidachtigen en struiken hier als grote 
bomen groeien. Hier tref je onder andere melkdistels op 
stam (Sonchus hierrensis var. benehoavensis) en boomheide 
(Erica arborea) aan. Ook opvallend zijn de talrijke soorten 
slangenkruid (Echium) en brem. Een ander veelvoorkomend 
exemplaar is de uit Amerika ingevoerde schijfcactus 
(Opuntia). Ze produceren eetbare cactusvijgen, maar werden 
oorspronkelijk ingevoerd om er de cochenille-luis op te 
kweken, om er een karmijnrode kleurstof uit te halen.

In het noorden waar passaatwinden voortdurend vochtige 
lucht aandragen, treft men nog restanten aan van oeroude 
laurierbossen uit het Tertiair die ooit zelfs Zuid-Europa 
en Noord-Afrika bedekten. Vanaf het laat Mioceen zo’n 
9-8 miljoen jaar geleden zijn deze er door verdroging en 
afkoeling van het klimaat grotendeels verdwenen. Het 
restant in de vallei van Los Tilos werd daarom in 1983 door 
de Unesco uitgeroepen tot Biosfeer Reservaat. Men treft er 
naast laurierbomen ook reusachtige varens aan. Hogerop de 
hellingen van de Caldera de Taburiente en op de bergkam in 
het zuiden van La Palma treft men pijnboombossen aan met 
de Canarische pijnboom (Pinus canariensis). Anders dan onze 
gewone den staan de zeer lange naalden per 3 in plaats van 
per 2 gegroepeerd. De schors is ongewoon dik om enigszins 
weerstand te bieden tegen bosbranden. Het harde kernhout 
is uitermate geschikt voor houtbewerking, maar deze boom 
is nu beschermd en mag niet meer gekapt worden. Aan 
de noordkant van dit eiland zijn deze bomen bedekt met 
baardmossen (een soort korstmos). Op de bergkam in het 
zuiden is de aanwezigheid van talrijke Aeoniumsoorten 
opvallend. De meest beroemde plant van het eiland is 
wellicht de drakenbloedboom (Dracaena draco). Het is een 
eenzaadlobbige en heeft dus geen jaarringen waardoor 
het moeilijk is om de leeftijd van een individuele boom te 
schatten. Blootgesteld aan de lucht kleurt het sap oranjerood 
("drakenbloed"). Het werd gebruikt voor medicinale en 
cosmetische doeleinden en ook wel als kleur- of verfstof.
Aan de kust tref je talrijke zoutverdragende planten aan. 

Omdat zout water onttrekt aan planten, zijn deze planten 
vaak van hetzelfde type als planten die de droogte goed 
kunnen weerstaan, waaronder de succulenten. Tussen de 
kust en de bergkammen leven de meeste mensen en tref 
je vooral cultuurplanten aan: wijngaarden in het zuiden, 
amandelboomgaarden in het noordwesten en verder vooral 
bananenplantages. Maar ook planten met exotische vruchten 
zoals de mango, papaya en avocado kan je op La Palma 
vinden.

door Anne-Marie Maes

Erica 
Arborea

De oudste 
drakenboom 
van het 
eiland.

De flora en fauna op La Palma
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WIRTH Volkmar & DÜLL Ruprecht. 2000. Mossen en korstmossen. Baarn: Tirion Uitgevers BV.
MENNEMA J. et al..1994. Heimans, Heinsius en Thysse’s geïllustreerde flora. Antwerpen: Den Gulden Engel.
PETERSON, R. et al.. 1976. Petersons vogelgids van alle Europese vogels. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
BURTON, M. & BURTON, R.. 1971. Spectrum Dieren encyclopedie. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
http://www.canaryislandflora.com [4-4-2008]
http://en.wikipedia.org/wiki [4-4-2008]
http://www.lapalma-rural.com [4-4-2008]
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Zoals de andere Canarische Eilanden is La Palma van 
vulkanische oorsprong. Het eiland bestaat hoofdzakelijk 
uit twee vulkanen: een cirkelvormige schildvulkaan in 
het noorden en een 20 km lange, noord-zuid uitgerekte 
riftvulkaan (Cumbre Vieja) in het zuiden. Het noordelijke 
gedeelte is niet meer vulkanisch actief sedert 400.000 jaar. 
De Cumbre Vieja daarentegen is zeer actief sedert ongeveer 
120.000 jaar, met 6 erupties in de laatste 500 jaar en 2 in de 
twintigste eeuw (1949 en 1971). 

Geologisch gezien is La Palma gekarakteriseerd door de 
groei van drie vulkanen: een onderzeese vulkaan (seamount), 
de nu uitgedoofde noordelijke schildvulkaan en de actieve 
riftvulkaan in het zuiden. Het onderzees gevormde gedeelte 
is op een spectaculaire manier ontsloten in de Caldera 
de Taburiente, waar o.m. kussenlava zichtbaar is. Na 
een lange periode van rust en opheffing van het eiland 
boven zeeniveau begon de vorming van de noordelijke 
schildvulkaan. Nadien migreerde de vulkanische activiteit 
zuidwaarts. 

De meest recente uitbarsting met vorming van de vulkaan 
Teneguía vond plaats in het uiterste zuiden. Gassen, lava en 
pyroklastisch materiaal werden uitgestoten. Het vulkanisch 
materiaal bereikte de kust en deed het eiland een beetje in 
oppervlakte toenemen.

Of de Cumbra Vieja zal evolueren tot een stabiel systeem 
of zal ineenstorten met mogelijk een mega-tsunami tot 
gevolg, is nog niet zeker. De afwezigheid van detecteerbare 
verschuivingen op de onstabiele westflank en het ontbreken 
van seismische activiteit wijzen er in elk geval op dat een 
catastrofe niet voor de onmiddellijke toekomst is.

door Berthe Taes
Bron: The geology of Spain / ed. by Wes Gibbons and Teresa Moreno/2002

La Palma, het kleine meest noordwestelijk gelegen eiland 
van de Canarische Eilanden, is bekend als La Isla Verde 
(het groene eiland) en als La Isla Bonita (het mooie eiland). 
Dit komt doordat het eiland, en dan vooral het noordelijk 
deel, het hele jaar door bedekt is met groene vegetatie. De 
passaatwinden zorgen voor aanvoer van wolken aan de 
loefzijde van het eiland. Hierdoor krijgt het eiland neerslag 
of zorgen dichte nevelvelden voor de nodige vochtigheid. 
Vooral het noordelijke hoogste deel van het eiland is enorm 
begroeid. De overvloed van neerslag zorgt ook dat er erg 
verschillende plantensoorten aanwezig zijn. Zo zijn er 170 
inheemse, typisch Canarische plantensoorten met onder 
andere de befaamde drakenbloedbomen. 

Op slechts 10 à 15 km van dit hoogste deel van het eiland 
bevindt zich de kust. Het water schuurt met enorme kracht 
de dalen, de barranco’s, uit. Het zijn deze kloofdalen die 
vooral het noordelijke deel van het eiland karakteriseren. De 
barranco’s zijn overwoekerd door een dichte vegetatie van 
klimop, slingerplanten, enz… Het is ook hier dat we het nog 
ongerepte laurierbomenbos Los Tilos aantreffen. 

De Roque de los Muchachos is met zijn 2.426 m de hoogste 
plaats van La Palma. Van hieruit heeft men een schitterend 
zicht op de Caldera de Taburiente enerzijds en anderzijds op 
de oceaan en de eilanden La Gomera, Tenerife en El Hierro. 
De enorme krater, de Caldera de Taburiente (1,5 km tot 2 km 
diep en een doorsnede van 9 km) bepaalt in belangrijke mate 
het landschap. Deze caldera werd oorspronkelijk beschouwd 
als een gigantische explosiekrater (het is dé type-caldera). 

Later bleek het om een erosiekrater te gaan, waar wind- 
en watererosie het landschap geboetseerd hebben na een 
enorme aardverschuiving. 

Dit kleine eiland kent niet alleen grote klimaatsverschillen 
met zijn vruchtbare natte westelijke en noordelijke zijde 
enerzijds, in contrast met een veel drogere oostelijke en 
zuidelijke zijde anderzijds: ook de geologische, geografische 
en botanische verscheidenheid kunnen we op het eiland via 
schitterende wandelingen ontdekken.

door Marc Declercq

De vulkaan Teneguía.

Het noorden van het eiland met de barranco’s.

La Palma, een vulkanisch eiland

Het groene noorden van La Palma



-16- -17--17--17-

Life is always a road full of unexpected turns and 
experiences. The more you live, the more complex you 
become as a human being and with every step you take on 
the stairs of life, the more prepared you become for the next 
one. 
Living as an Erasmus student was indeed one of the richest 
experiences that I was given the opportunity to encounter on 
the road. You might say that life abroad is not that easy, as 
you have to deal with a lot of different aspects, but for every 
single type of challenge the sweet taste of accomplishment 
is a great reward. 
You get to discover a totally new world, a different society 
with its particularities and style, new social and cultural 
habits, and above all, new people. As long as I can surround 
myself with quality people and good friends, I can feel at 
home anywhere in the world. The excitement of assimilating 
the ways of the local people, the feeling of naturally 
belonging to the daily breath of a foreign city sparkling with 
the pouring international experiences makes you feel like 
your soul has no limits. Now I have friends all over the world 
and this is a very powerful and happy feeling.
Moreover you have the unique chance to be part of 
a different educational system. For me this was very 
enriching as I was not only able to assimilate a lot of 
quality information, interact with many dedicated teachers 
and have access to new precious instrumentation for 
practical activities. I also got the valuable chance to get 
a higher knowledge and understanding of myself and my 
accomplishments. This was made possible by experiencing 
another study programme. Comparing this with the 
traditional ways in which you developed as a student 
will enlighten your own road. You can get to face several 
challenges but every experience you assume, every obstacle 
you overcome helps you wake up the next morning a little 
bit wiser and especially eager for more. 

The road may be indeed hard… but a better self 
understanding, receiving the wise knowledge and advices of 
good mentors, and persevere in your goal will finally help 
you reach the top of the mountain. 

by Aurelia Apetrei, Romania

Studying abroad is an amazing experience. So why not 
experience a foreign culture, meet new people and learn a 
foreign language in Leuven?
Leuven is an attractive university city in the center of 
Belgium, only 25 km from Brussels, the ‘capital of Europe’. 
K.U.Leuven offers an ideal research and learning environment 
with more than sixty international study programmes. More 
than 30.000 young people are studying in Leuven, many of 
them are international students. 
The Faculty of Science and the research departments: 
Biology, Chemistry, Earth and Environmental Sciences, 
Mathematics, and Physics and Astronomy, offer 8 Bachelor’s 
and 19 Master’s programmes, 8 of them in English. There 
is an abundance of all kind of activities organized by our 
several student associations.
Whatever your interests, the opportunity to spend a semester 
or a year at another university in another country is one that 
you should grab with both hands. The different cultural view, 
not to mention the exposure to another way of learning will 
add great value to your university experience.
If you are interested in participating in Erasmus, just contact 
us by mail or visit our website. 
We wish you already an unforgettable study period at the 
Faculty of Science!

by Isabel Lauweres, Faculty of Science

contact: erasmus@wet.kuleuven.be
url: wet.kuleuven.be/internationalisation

In vorige edities van science@leuven hadden we het al over alle redenen waarom op Erasmus gaan een unieke 
ervaring is of kan zijn. Maar hoe ervaren Erasmus-studenten dit zelf? We laten hen vandaag iets uitgebreider 
aan het woord. Op deze pagina’s kunt u een getuigenis terugvinden van Dokus Mertens, een student van bij ons 
die op Erasmus ging naar Krakau, en van Aurelia Apetrei, een Roemeense studente die via Erasmus naar onze 
faculteit gekomen is. Daarnaast vertelt ook Isabel Lauweres, contactpersoon binnen onze faculteit wat betreft 
Erasmusuitwisselingen, waarom zij buitenlandse studenten zou aanraden om hier op Erasmus te komen.

-17-

Science@Leuven Internationa(a)l

The Erasmus experience
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Op Erasmus naar Krakau

Beeld het je in: weggezogen door de stofzuiger uit je 
vertrouwde omgeving, gedropt in een vreemd land. Ginds 
aangekomen blijkt plots de taal grappig onverstaanbaar te 
zijn... en dan moet je daar nog gaan studeren ook? Heeeelp!!!! 
Ik ben op Erasmus vertrokken naar Krakau (Polen), sprak 
een (heel klein) beetje Pools en kende er niemand. Blijkt 
plots dat je in een studentenstad van 120.000 studenten 
bent terechtgekomen die bruist van het leven. Tijdens de 
eerste weken werd ik overgoten met activiteiten: feestjes, 
optredens, uitstapjes, ... Plots begin je te beseffen dat je er 
eigenlijk helemaal niet alleen voor staat. Al snel bouw je een 
vriendenkring op waarmee je geregeld het land verkent en 
op avontuur gaat. Ik volgde een taalcursus waarmee ik de 
taal stilaan beter onder de knie kreeg, en dat grappig taaltje 
ook nog wel verstaanbaar(der) werd. Een les gegeven in het 
Pools trachten te volgen was in het begin wel vermoeiend en 
hard, maar waar een wil is, is een weg! Aangezien ik het tot 
een goed einde heb gebracht moet dit zéker ook lukken voor 
anderen. Via de lessen kom je echt in contact met Polen  
en dit zorgt voor de nodige boeiende gesprekken. Tijdens  
mijn Erasmusperiode ben ik met mensen van de hele EU in 
contact gekomen: sommige stereotypen werden bevestigd  
en anderen werden keihard weerlegd. Er zijn zo vele kleine  

en minder kleine verschillen tussen al de landen, wat er een 
leuke mengelmoes van maakt met als resultaat de nodige 
kotfeestjes en gezellige avonden. 
Ik ben nu terug in België, ik ken een taal extra, heb mijn 
perspectieven geopend en heb verschillende vrienden in Polen 
en Europa… mijn vakantie voor deze zomer is al gepland!

door Dokus Mertens

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 februari tot 30 april 2008

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
Biologie 8 februari 2008 Tim VANDERSMISSEN Neuropeptiderge regulatie van ecdysteroidogenese bij 

zwermsprinkhanen.
A. De Loof

Wiskunde 13 februari 2008 Taras SIVERSKYI Kinetic Alfvén instabilities and anomalous energy dissipation. M. Goossens / Y. Voytenko

Biologie 22 februari 2008 Els DE ROECK Status en ecologie van tijdelijke wetlands in de Westelijke Kaap, 
Zuid-Afrika.

L. Brendonck / Niko Verhoest 
(Ugent)

Scheikunde 27 februari 2008 An VER HEYEN Unravelling and guiding the molecular self-assembly on surfaces. F.C. De Schryver / S. De Feyter

Biologie 28 februari 2008 Jef GUELINCKX Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische 
benadering.

F. Ollevier

Scheikunde 5 maart 2008 Els CARTUYVELS Chemische studies van anti-tumoractieve 
polyoxomolybdaatcomplexen.

C. Görller-Walrand / T. Parac

Natuurkunde 5 maart 2008 Rob HEYLEN Models of spin systems and neural networks on random graphs. D. Bollé

Wiskunde 11 maart 2008 Alejandro JARA VALLEJOS Bayesian semiparametric methods for the analysis of complex data. E. Lesaffre / G. Verbeke / 
I. Gijbels

Geografie 14 maart 2008 Annemie LEYS Hydrological and erosion aspects of conservation agriculture. G. Govers

Scheikunde 20 maart 2008 Lieven DE CREMER Synthese en eigenschappen van chirale geconjugeerde polymeren op 
basis van gefuseerde ringsystemen.

T. Verbiest / G. Koeckelberghs

Natuurkunde 28 maart 2008 Werner GILLIJNS Nucleation of superconductivity and vortex matter in 
superconductor-ferromagnet hybrid nanosystems.

V. Moshchalkov / A. Silhanek

Scheikunde 8 april 2008 Kris METTEN Synthese van hypervertakte polymeren via ATRP op basis van Diels-
Alder adducten van antraceen.

W. Dehaen

Biochemie 10 april 2008 Eric LORENT Structural characterization of the hepatitis C envelope proteins in the 
context of a lipid formulated vaccine.

Y. Engelborghs / M. De Cuyper

Geologie 10 april 2008 Liesbeth BREESCH Diagenesis and fluid system evolution in the Northern Oman 
Mountains, United Arab Emirates.

R. Swennen

Scheikunde 16 april 2008 Marnix VANGHELUWE Chirale poly(3-alkoxythiofenen) en poly(fenyleen-alt-bithiofenen): 
synthese en chiroptische eigenschappen.

T. Verbiest / G. Koeckelberghs

Scheikunde 18 april 2008 Jan RAMAEKERS Metallomesogens based on 1,10-Phenanthroline. K. Binnemans / C. Görller-
Walrand / T. Cardinaels

Wiskunde 23 april 2008 Johan FASTENAKELS Studie van invarianten van Riemannse deelvariëteiten. F. Dillen
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Campuspraat

Op 10 maart vond de jaarlijkse 
Bedrijvendag der Wetenschappen
plaats. Een vreemd idee misschien om een 
jobbeurs te organiseren in een
jaar waar er praktisch geen studenten 
afstuderen, maar Scientica besloot samen 
met de vijf wetenschapskringen om toch 
een poging te wagen. Er kwamen
bedrijven uit verschillende sectoren op af, 
maar desondanks was er toch een
duidelijk overwicht aan informatica-

bedrijven. Ook al was de opkomst bij de 
studenten gezien de omstandigheden 
zoals verwacht vrij mager, toch was de 
bedrijvendag geslaagd te noemen. Volgend 
jaar herhalen we zeker het initiatief. Indien 
u of uw bedrijf geïnteresseerd is in dit 
initiatief, aarzel dan zeker niet om met de 
organisatoren van dit jobevent contact op 
te nemen via http://www.wina.be/contact/
bedrijvendag.

De komende 5 jaar zal Prof. Manuel Sintubin 
het ‘International Geoscience Programme’ 
IGCP 567 Earthquake Archaeology leiden, 
samen met Iain Stewart (University of 
Plymouth, UK), Tina Niemi (University of 
Missouri-Kansas City, USA) en Erhan Altunel 
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turkey).

Het ‘International Geoscience Programme’ 
is een gezamenlijk initiatief van UNESCO 
en IUGS (International Union of Geological 
Sciences) en wordt gefinancierd door 
UNESCO. Met dit programma wenst UNESCO 
de aardwetenschappen ten dienste te stel-
len van de maatschappij. Concreet voorzien 
IGCP-projecten een internationaal platform 
aan aardwetenschappers uit alle mogelijke 
disciplines uit gans de wereld om kennis en 
expertise te delen rond maatschappelijk rele-
vante problemen die betrekking hebben tot 
de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke 
omgeving (bv. duurzame ontwikkeling, klimaat, 
watervoorziening, milieu). Een belangrijk aan-
dachtspunt van IGCP-projecten is bovendien 
de ‘capacity building’ van wetenschappers in 
ontwikkelingslanden.

Project IGCP 567 draagt de titel ‘Earthquake 
Archaeology. Archaeoseismology along the 
Alpine-Himalayan seismic zone’. De hoofd-
doelstelling is het potentieel van de jonge 
wetenschapsdiscipline archeoseismologie 
(‘de studie van antieke aardbevingen in en 
rond archeologische sites’) ten volle tot zijn 
recht te laten komen in het kader van aard-
bevingsrisicostudies in aardbevingsgevoelige 
gebieden met een rijk cultureel erfgoed. 
De expertise, opgebouwd in het oostelijk 
Middellands Zeegebied en het Midden-Oosten, 
zal uitgebreid worden naar naburige regio’s, 
van de Noord-Afrikaanse kustgebieden tot in 
Centraal- en Zuidelijk Azië. Hierdoor zullen we 
beter begrijpen hoe diverse oude culturen in 
één van de meest seismisch actieve gebieden 
op aarde omgingen met aardbevingsrampen 
en hieruit de nodige conclusies trekken voor 
de toekomst. Zo onderschrijft dit project één 
van de hoofdprioriteiten van het ‘International 
Geoscience Programme’, namelijk het vermin-
deren van georisico’s zowel door onderzoek als 
door een bijdrage te leveren aan het bewust-
makingsproces van de lokale bevolking in 
kwetsbare gebieden.

Meer informatie over het  
‘International Geoscience Programme’:  
www.unesco.org/science/earth/igcp.shtml
Meer informatie over IGCP 567:  
ees.kuleuven.be/igcp567/

De Faculteit Wetenschappen is blij u te kunnen melden dat we een 
uitwisselingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht gesloten heb-
ben voor al onze basisopleidingen. Vanaf 2008-2009 kunnen studenten 
van de Faculteit Wetenschappen K.U.Leuven zonder problemen een 
Erasmusverblijf aanvangen in Utrecht (en omgekeerd uiteraard ook). 
In de toekomst wordt onderzocht of deze samenwerking met Utrecht 
een formeler kader kan krijgen en eventueel uitgebreid kan worden 
met andere Europese universiteiten. Ondertussen blijft de faculteit niet 
op haar lauweren rusten. Er werden reeds contacten gelegd met ETH 
Zürich om een gelijkaardige uitwisselingsovereenkomst af te sluiten. 

Bedrijvendag Scientica

Prof. Manuel Sintubin leidt een ‘International Geoscience Programme’

In Peptides verscheen onlangs een 
bijdrage over de carrière van Prof. 
Arnold De Loof. Aan de hand van 
een overzicht van zijn carrière en 
het onderzoek dat hij verricht heeft, 
wordt in dit volume de impact van 
zijn carrière geïllustreerd. Ook werd 
een recent volume van Gen. Comp. 
Endocrinol. aan hem opgedragen. 

Carrière van Arnold De Loof 
in Peptides

Eerste facultaire uitwisselings-
overeenkomst een feit
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Studiebezoek aan ESRF & ILL, 
Grenoble en CERN, Genève, door 
studenten 1e Master Fysica in de 
week van 5-9 november 2007.

Een proton, een neutron en een elektron 
zaten in een Engelse pub. Na enkele 
pintjes besluiten ze de rekening te betalen 
en huiswaarts te keren. ‘It’s £4 for you”, 
zegt de barman tegen het proton. Het 
proton verlaat de pub. “For you it’s £4 
too”, vervolgt de barman tegen het elek-
tron, waarop deze eveneens de pub ver-
laat. De barman zet zich daarna opnieuw 
aan het werk. “Hey, what about me?” 
vraagt het neutron. Antwoord van de bar-
man: “No charge for you!”.

Op maandagmorgen vertrokken we met 
een groep enthousiaste fysici op studie-
reis naar Grenoble en Genève. De toon 
was meteen gezet (zie inleiding). Na een 
lange busreis kwamen we aan in ons 
hotel in Voreppe, een dorp nabij Grenoble. 
Na eventjes de benen gestrekt te heb-
ben verkenden we het dorp. Heel vlug 
vonden we het enige café, waar we met 
onze groep net binnen konden. Dat we in 
Frankrijk waren merkten we meteen aan 
de prijslijst, en aan de vaststelling dat de 
wijn goedkoper was dan het bier. 

Maar onze dorst naar kennis was nog niet 
gelest, dus vertrokken we de volgende 
morgen naar het European Synchrotron 
Radiation Facility, kortweg ESRF, leidend 
instituut voor synchrotronstraling. In dit 
internationale onderzoekscentrum wekt 
men superkrachtige X-stralen op door 

elektronen tegen de lichtsnelheid door 
een cirkelvormige buis met een omtrek 
van 844 meter te laten bewegen. Deze 
X-stralen worden gebruikt door weten-
schappers uit verschillende onderzoeks-
gebieden, o.a. biologie, fysica, geologie, 
chemie, … Ze stellen de onderzoekers in 
staat om materie “zichtbaar” te maken 
op nanoschaal. Op het ESRF werden we 
ontvangen in … het Nederlands! We 
bezochten drie onderzoeksgroepen aan 
hun bundellijnen, waaronder DUBBLE, 
een Nederlands-Vlaamse faciliteit. De drie 
bundellijnen illustreerden de ruime toe-
passingsmogelijkheden van het gebruik 
van X-stralen. We zagen bijvoorbeeld hoe 
je met X-stralen 3D-reconstructies kon 
maken van prehistorische insecten inge-
vangen in barnsteen.

Na het bezoek was het tijd om vertier te 
zoeken. De proffen stelden voor om met 
de kabelbaan naar de citadel te trekken 
van waaruit we een mooi uitzicht hadden 
over de hele stad met op de voorgrond de 
onderzoekssite. Na een stevige wandeling 
terug naar beneden hadden we nood aan 
een warme chocomelk. Later op de avond 
waren we uitgenodigd door één van onze 
contactpersonen in een Thais restaurant. 
Naast pure wetenschap was er op deze 
reis ook wat plaats voor cultuur en dus 
trokken we woensdagmorgen de histori-
sche stad in. We volgden een rondleiding 
aan de hand van een wandelend West-
Vlaams stadsplan (Merci Wouter, ge hebt 
dat fantastisch gedaan!). Zo stootten we 
op het tweede oudste café van Frankrijk 
(volgens de brochure ...).

Na de inspanning om naar een hapje lek-
kers te zoeken, was het tijd voor ontspan-
ning met neutronen in het ILL (Institut 
Laue-Langevin). Hier staat de onderzoeks-
reactor met de grootste neutronenflux ter 
wereld en dit is meteen ook een bom om 
u tegen te zeggen (>90% verrijkt urani-
um, in kerncentrales is dit slechts 10%!). 
Tegenwoordig worden neutronen ook 
heel frequent gebruikt bij wetenschappe-
lijk onderzoek, ondermeer voor het bepa-
len van magnetische structuren. Zoals 

hun naam het aangeeft zijn neutronen 
niet elektrisch geladen, maar ze hebben 
wel een magnetisch dipoolmoment, zodat 
ze toch met de elektronenwolk in atomen 
en vooral met de atoomkernen kunnen 
reageren. Ze worden daarom ook wel het 
kleinste magnetische deeltje genoemd. 
Omdat ze niet reageren op elektrische 
velden kan men hun ruimtelijke positie en 
snelheid niet zo goed manipuleren dan 
elektronen en protonen. Maar met het 
vernuft van de huidige wetenschappers 
gaat moeilijk gelukkig ook.

Fysica op femtometerschaal: of hoe een grootschalige aanpak leidt tot kennis 
van het allerkleinste en tot het beter begrijpen van ons universum

De CERN campus herbergt ook de On-Line Isotope Mass Separator (ISOLDE), een faciliteit waar 
permanent K.U.Leuven-onderzoekers aan het werk zijn om het gedrag van ingevangen exotische 
kernen te onderzoeken, en daardoor, op experimentele manier, theoretische modellen in verband 
met fundamentele wetmatigheden in ons universum na te gaan.

Hier waren we met zijn allen verzameld rond 
een reactorkernbrandstofelement (model op 
ware schaal) zoals er zich een, met uranium-
staven gevuld, bevindt in de onderzoeksreactor 
in het Institut Laue Langevin (ILL). De reactor 
produceert 58.3 Megawatt thermisch vermo-
gen en de grootste neutronenflux (1.5x1015 
neutronen per seconde per cm2) ter wereld. 
Het brandstofelement wordt om de 50 dagen 
vernieuwd.

Deze studenten, vergezeld van Prof. Severijns 
(foto bovenaan links) en de CERN contactper-
soon (rechts) zijn duidelijk klaar om aan de 
slag te gaan ... en van alles en nog wat bij te 
leren over de ATLAS-detector.
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Uiteindelijk onze laatste nacht in 
Grenoble, want op donderdagmorgen ver-
trokken we erg vroeg (auwtsj) naar CERN 
(Conseil Europeèn pour la Recherche 
Nucléaire), Genève. Nu betraden we pas 
echt de wereld van de superlatieven. 
Eerst kwamen we in de ISOLDE-hal, waar 
in zo goed als elk project mensen van 
de K.U.Leuven betrokken zijn. Voor wie 
dit allemaal nog niet indrukwekkend 
genoeg was, kwamen we uiteindelijk aan 
het hoogtepunt van ons bezoek. We kre-
gen toegang tot de ATLAS-detector, die 
geplaatst wordt in de grootste versneller 
ter wereld (LHC, 100 m onder de grond, 
27km lang). Hier wordt gezocht naar 
het Higgs-deeltje, waarvan het bestaan 
theoretisch voorspeld werd, maar dat 
nog nooit werd waargenomen. Een hele 
uitdaging dus. In CERN-ATLAS probeert 
men het (eventjes) bestaan van het Higgs 
boson aan te tonen door bundels pro-
tonen, die men eerst door middel van 
elektrische velden (totaal spanningsver-
schil 7 Teravolt of 7.000.000.000.000 volt) 
versnelt tot ultrahoge snelheden, dan met 
elkaar laat botsen, om dan uit de meetge-
gevens van de ‘reactieproducten’ (bewe-
ging, massa, energie, ...) terug te rekenen 
naar de situatie tijdens de botsing zelf. 
Volgens de meest gunstige voorspellingen 
bestaat de kans om per jaar uit enorme 
aantallen botsingen er enkele te vinden 
waaruit men het bestaan van het Higgs 
boson kan aantonen. Per botsing wordt 
slechts 1% van alle interessante data 
opgeslagen en zelfs daarvoor is alsnog te 
weinig opslagcapaciteit in CERN zelf aan-
wezig. De detector is overigens 40 meter 
lang en heeft een diameter van 22 m: om 
U tegen te zeggen. Om de deeltjes op de 
gewenste baan (met sub-mm precisie) 
te houden, zijn over de hele ring hoge (5 
tesla) magnetische velden en dus super-
geleidende magneten op een tempera-
tuur van 1.4 kelvin aanwezig. Behalve de 
gewenste deeltjes wordt de 27 km lange 
buis flink zuiver gehouden: er heerst 
overal een vacuüm van 10-11 mbar. Dit 

alles over de hele lengte van 27 km - van 
spitstechnologie gesproken … Voor dit 
onderzoek is optimisme en doorzettings-
vermogen toch wel essentieel, als men 
bedenkt dat men op basis van de meest 
optimistische schattingen en in ideale 
omstandigheden kan hopen om één Higgs 
boson te identificeren per jaar. 

Na het indrukwekkend bezoek hadden 
we nog even tijd om een interactieve 
tentoonstelling over de moderne vragen 
in de fysica te bezoeken en souvenirs te 
bemachtigen.
We sloten de laatste dag af met ander-
maal een cafébezoek (we blijven Leuvense 
studenten…) waar we de plaatselijke 
bieren hebben uitgeprobeerd. Na een 
laatste blik op Genève by night trokken 
we naar het CERN-hotel, waar we elk 
een eigen kamer (incl. badkamer!!) kre-
gen. De volgende morgen bemerkten we 
verse sneeuw op de bergtoppen rondom 
het domein, maar helaas moesten wij 

terugkeren. We lieten de Mont Blanc 
achter ons en reden huiswaarts. Na een 
voorspoedige reis, met enkel wat file in de 
buurt van de Celestijnenlaan, zagen we 
ons vertrouwd(e) campus(je) terug.

We willen zeker niet nalaten om het 
De par tement Natuurkunde en Sterren-
kunde en de Faculteit Wetenschappen, die 
de reis grotendeels gesponsord hebben, te 
bedanken, alsook de betrokken personen 
van de verschillende instituten voor hun 
gastvrijheid tussen hun bezigheden door. 
Daarnaast natuurlijk ook onze proffen die 
alles georganiseerd hebben en de assis-
tenten die ons begeleid hebben. Bedankt 
Bart, Bart, Chris, Christ, Christiane, 
Kristiaan en Nathal!

door de studenten 1e Ma Fysica

Meer info op: 
http://www.esrf.fr
http://www.ill.fr
http://www.cern.ch
http://fys.kuleuven.be/iks/ko/research/
witch/index.phtml

In de nieuwe CERN Large Hadron Collider (LHC) wil men vanaf 2008 protonen tot enorm hoge 
snelheden versnellen in een superhoogvacuüm-lijn (links) van 27 km lang en die tegen elkaar 
laten botsen, om dan dan de ontstane deeltjes te detecteren in de ATLAS-detector (rechts).

Op deze foto, genomen op de CERN campus 
nabij Genève, zit een en ander verborgen. 
Achter het gebouw bevindt zich het indruk-
wekkend Mont Blanc massief, en een paar 
meter onder de grond onder de voeten van 
de studenten bevindt zich een vacuüm buis 
waardoor exotische kernen versneld worden 
van de deeltjesbron naar meetopstellingen in 
de ISOLDE experimenteerhal. Toast op de vooruitgang van de wetenschap.

Niet alleen de wetenschap en technologie in 
Grenoble waren indrukwekkend ... de adembe-
nemend mooie Alpen lagen ook vlakbij. 



Op vrijdagavond 14 maart vond naar jaarlijkse gewoonte het 
Galabal der Wetenschappen plaats. Dat dit het uitgelezen 
moment is om in kostuum of kleed te komen dansen met mede-
wetenschappers hadden velen al snel begrepen. De kaarten ver-
kochten dan ook redelijk vlot, zo snel dat sommige kringen na 
enkele dagen al zonder zaten. Het galabal heeft dus een uitste-
kende reputatie, zelfs al hadden we besloten van locatie te ver-
anderen. Na 5 opeenvolgende galabals in Kasteel de Bunswyck 
heeft het Scientica-bestuur, in overleg met de presessen van de 
5 kringen, besloten om het elders te organiseren aangezien de 
kosten voor Scientica te hoog opliepen. 

Een nieuwe locatie vinden bleek moeilijker dan aanvankelijk 
gedacht: vele mogelijkheden zijn opgeworpen, waarvan de 
meeste meteen terug werden neergehaald. Uiteindelijk koos men 
voor de parochiezaal Pacem in Wilsele. Dat dit minder klasse 
uitstraalt dan een kasteel staat buiten kijf en initieel werd dan 
ook gevreesd voor een sterke daling van het aantal verkochte 
kaarten. Gelukkig is het enkel bij die vrees gebleven en hadden 
nog steeds vele wetenschappers er vertrouwen in.

Toen de gasten, op hun netst, tegen 21u aan zaal Pacem kwa-
men, werden ze verwelkomd door een prachtige rode loper, 
geflankeerd door tuinkaarsen. Binnen werden de gasten ontvan-
gen door een sobere maar verrassend mooie inkleding. In de zaal 
waren enkele partytafeltjes verspreid met daarop schitterende 
kandelaars en enkele hapjes. De muren waren bekleed met bor-
deaux doeken en er was zelfs een witte wand voorzien voor de 
foto's. Terwijl ze dit alles opnamen konden de gasten zich te 
goed doen aan hapjes en drank van de bescheiden receptie.

Nadat de zaal stilletjesaan was volgelopen is men, na een kort 
woordje van de voorzitter van Scientica, overgegaan tot de ope-
ningsdans waarna het feestgedruis kon losbarsten.
De zithoek was zeker geen overbodige luxe voor diegenen die 
moe gedanst waren. Tegelijkertijd werd de fotowand maar al te 
gretig gebruikt door mensen die een souvenir wilden overhou-
den aan deze avond. Aangezien dit jaar werd geopteerd voor een 

heuse fotografe, die overigens schitterend werk heeft geleverd, 
zijn er enorm veel foto's genomen. Zoals is te zien op de foto bij 
dit artikel, zijn ook de enkele proffen die aanwezig waren op de 
gevoelige plaat vastgelegd.

Tegen middernacht werden de warme hapjes rondgedragen. Dat 
dit er meer waren dan de vorige jaren bleek al snel, ook was het 
aanbod veel uitgebreider. In ieder geval is niemand naar huis 
moeten gaan met een lege maag!
Het bal is nog blijven duren tot in de vroege uurtjes, en bij het 
vertrek waren er enkel vrolijke, breed lachende mensen te zien 
die zichtbaar hadden genoten van hun galabal. 
's Anderendaags kon men vele genodigden ook terugvinden op 
de infodag der wetenschappen: misschien iets minder fris en 
uitgeslapen dan andere jaren, maar minstens even enthousiast!

Hoe het galabal er volgend jaar gaat uitzien is nog even kof-
fiedik kijken, maar naar mijn aanvoelen was de editie 2008 weer 
een zeer geslaagde editie.

Seppe, voorzitter Scientica

Ook Prof. Engelborghs zette een stapje op de dansvloer.

Galabal der Wetenschappen

Kom fietsen of wandelen 
op zondag 22 juni

te UZ Leuven campus Gasthuisberg

STEUN DE STRIJD TEGEN KANKER

Meer info: www.cycleforlife.be
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Tijdens de maanden april en mei onder-
wees Prof. Michal Kurzynski op uitno-
diging van de Faculteit Wetenschappen 
en het Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde de cursus “Biophysics 
of Membranes”. Michal Kurzynski is 
gewoon hoogleraar aan de Adam 
Mickiewicz Universiteit in Poznan, 
Polen. Hij verrichtte baanbrekend 
onderzoekswerk in de fysica van de 
vaste stof, statistische fysica ver van 
evenwicht en biofysica en gaf onder-
wijs over verschillende onderwerpen: 
van klassieke fysica, kwantumfysica en 
theoretische vaste-stoffysica tot moleculaire biofysica en de thermody-
namica van biologische processen. Hij werkt samen met verschillende 
wetenschappelijke centra in Europa en was gasthoogleraar aan de 
Université Paris-Nord en de University of Alberta in Edmonton, Canada. 
Hij schreef tot hiertoe meer dan vijftig originele wetenschappelijke 
werken en twee boeken over moleculaire biofysica.

Michal Kurzynski gasthoogleraar
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Hoewel het principe in evolutionaire biologie algemeen 
gekend is, zijn deze ‘Red Queen dynamieken’ moeilijk 
empirisch te detecteren in de natuur, gezien vele generaties 
van de antagonistische partners moeten kunnen opgevolgd 
worden en de veranderingen van de ene generatie op de 
andere meestal subtiel zijn. Ellen Decaestecker (verbonden 
aan de Campus Kortrijk en het Laboratorium voor 
Aquatische Ecologie en Evolutionaire Biologie te Leuven) 
en collega’s van Leuven en Basel hebben nu net wel zo’n 
langetermijnreconstructie kunnen maken. In hun studie 
werd de co-evolutionaire interactie tussen de watervlo 
Daphnia magna en haar bacteriële parasiet Pasteuria ramosa 
gereconstrueerd in de sedimenten van een ondiepe vijver in 
de Abdij van ’t Park in Heverlee. De resultaten werden recent 
gepubliceerd in het tijdschrift Nature. ‘Teletijdsgewijs’ kon 
men teruggaan in de tijd, gezien de gelaagde sedimenten 
van deze vijver zowel Daphnia rusteieren als sporen van de 
bacteriële parasiet bevatten, die beide gedurende vele jaren 
in een slapende toestand verbleven en op die manier een 
archief vormen van verleden evolutionaire veranderingen. 
Door de Daphnia rusteieren opnieuw tot leven te wekken en 
door actieve bacteriën te produceren uit verschillende lagen 
die overeenkomen met verschillende tijdstippen, was het 
mogelijk om te testen hoe organismen evolueren in relatie 
tot elkaar. 

We vonden dat bacteriën, 
die uit dezelfde periode als 
de watervlooien geïsoleerd 
werden, een hogere infectiviteit 
vertoonden, dan bacteriën 
die uit een vroegere periode 
geïsoleerd werden. Dit toont 
dat bacteriën zich adapteerden 
om effectiever te zijn. Wanneer 
watervlooien blootgesteld 
werden aan bacteriën uit 
een latere periode, was de 
infectiviteit van de bacteriën 

weer gedaald. Door te adapteren aan hun contemporele 
gastheren, verloren deze parasieten `van de toekomst’ hun 
voordeel. Het resultaat was dat infectie op lange termijn, 
wanneer enkel de contemporele associaties beschouwd 
werden, relatief gelijk bleef. Door al deze evolutionaire 
aanpassingen, bleven de antagonistische partners uiteindelijk 
ter plaatse, relatief ten opzichte van elkaar. Een bijkomende 
en intrigerende bevinding is dat, in aanvulling voor de pure 
‘Red Queen dynamieken’ voor infectiviteit, er een directionele 
stijging was in de schade die de parasiet aan de watervlo 
toebracht van het moment dat de parasiet gevonden werd in 
de sedimenten (overeenkomend met het tijdstip waarop de 
parasiet geïntroduceerd werd in de watervlo-populatie). 

door Ellen Decaestecker

(Deze tekst is een vrije vertaling 
en interpretatie van de artikels die 
naar aanleiding van deze studie 
gepubliceerd werden door H. 
Fountain in The New York Times, 
20/11/2007 en K. De Rijck in De 
Standaard, 15/11/2007) 

In co-evolutie zijn gastheren en parasieten verwikkeld in een wapenwedloop. Eén 
antagonistische partner adapteert en evolueert; terwijl de andere partner op zijn beurt 
adapteert en evolueert om bij te blijven. Uiteindelijk doet geen van beide partijen het 
noodzakelijk beter dan de ander, zoals gereflecteerd wordt in ‘Red Queen dynamieken’, 
zo genoemd naar een fragment in ‘Through the Looking-Glass’ van Alice in Wonderland, 
waarin de Rode koningin vertelt aan Alice dat, hoe snel ze ook loopt, ze uiteindelijk toch 
op dezelfde plaats zal blijven. Dit fenomeen helpt om te illustreren waarom seksuele 
reproductie belangrijk is: door genetisch gevarieerde nakomelingen te produceren, kan 
een trager evoluerend organisme zich verdedigen tegen een sneller evoluerend organisme, 
meestal de parasiet die zich aanpast aan de meest frequente gastheer genotypes. 
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Gastheren en parasieten in een constante 
wapenwedloop: wie stilstaat, verliest

Abdij van 
't Park
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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'.
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