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Wetenschap in breedbeeld

Ikhebeenvraag.be

Speuren in het  
regenwoud



Voorwoord
Dat 2008 het Jaar van de Aarde is wordt aan onze faculteit in de verf gezet met de druk 
gevolgde lezingenreeks ‘Planeet Aarde in onze handen’. Volgend jaar is er opnieuw reden 
tot vieren. Dan zal het immers tweehonderd jaar geleden zijn dat Darwin geboren werd en 
honderdvijftig jaar dat zijn ‘The Origin of Species’ werd gepubliceerd. Het jaar 2009 werd door 
de Verenigde Naties ook uitgeroepen tot het Jaar van de Sterrenkunde, vierhonderd jaar nadat 
Galilei voor het eerst een telescoop op de sterrenhemel richtte.

Deze toevallige samenloop van omstandigheden is een uitstekende gelegenheid om diepe 
verbanden in het licht te stellen, verbanden die trouwens mee de aanleiding zijn geweest 
om de overkoepelende alumnivereniging Science@Leuven op te richten. Het paradigma dat 
geologie, biologie en sterrenkunde domineert, is immers hetzelfde: dat van de evolutie. En 
deze evolutie is één: de Aarde is het product van de kosmos, de ontwikkeling van het Leven is 
nauw verbonden met de geschiedenis van de Planeet Aarde.

Het Jaar van de Aarde verwijst naar een andere verjaardag, deze van het Internationale 
Geofysische Jaar in 1957-58. Toen werden voor het eerst wereldwijde wetenschappelijke 
campagnes opgezet om onze planeet te bestuderen. Van bij de eerste aanzet ervan in 1950 
werden plannen uitgewerkt om satellieten voor aardobservatie te ontwikkelen. Toegegeven, 
dat die plannen reeds in 1957-58 (Sputnik en Explorer) tot eerste concrete resultaten leidden, 
had te maken met het feit dat de overheden er ook brood in zagen voor militaire doeleinden. 
Maar dit neemt niet weg dat het Internationale Geofysische Jaar een cruciale rol heeft 
gespeeld in de ontwikkeling van de ruimtevaart voor wetenschappelijke doeleinden en de 
vruchtbare internationale samenwerking in die context.

Het thema voor onze Christmas Lecture van zaterdag 13 december ligt dan ook voor de hand: 
de ‘astrobiologie’, de kosmische context van de ontwikkeling van het leven op onze planeet. 
Wanneer deze nieuwsbrief ter perse gaat, kunnen we u nog geen uitsluitsel geven omtrent de 
spreker die de lezing zal verzorgen. 

Op kerstdag zelf volgt dan nog een verjaardag. Het zal dan veertig jaar geleden zijn dat de 
astronauten van Apollo 8 de opname maakten die één van de meest emblematische foto’s van 
de 20ste eeuw is geworden: de foto van de kwetsbare rijzende aarde tegen de achtergrond 
van het dorre maanlandschap (zie hierboven). Heel wat verjaardagen dus…

Christoffel Waelkens
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Vlaanderen zit vol vragen. Dat blijkt sedert 6 mei, de dag 
van de lancering van de website www.ikhebeenvraag.be. Op 
die website kan iedereen terecht die een vraag wil stellen 
aan een wetenschapper. De coördinatie ligt bij het Koninklijk 
Instituut voor Natuurwetenschappen, en 14 Belgische 
universiteiten en wetenschappelijke instellingen doen mee.
Anderhalve maand na de lancering zijn er ruim 1 000 vragen 
beantwoord, en staan er nog 1 400 te wachten. Om die 
grote aantallen vragen te verwerken, zullen nog nieuwe 
partners worden uitgenodigd en zijn de beheerders in de 
verschillende partnerinstellingen voortdurend op zoek naar 
meer wetenschappers die vragen willen beantwoorden.

Welke vragen?
De website staat open voor vragen uit alle disciplines, dus 
niet enkel uit de natuurwetenschappen. De site wil zeker niet 
de boodschap uitdragen als zouden taalkunde en psychologie 
geen wetenschappelijke disciplines zijn, en inderdaad komen 
alle domeinen ruim aan bod bij de vraagstellers. Toch ligt 
het zwaartepunt in de fundamentele wetenschappen en de 
gezondheid.
Een sterk punt van ikhebeenvraag.be is zeker de lage 
drempel. Al is het tegelijk een kwetsbaar punt: er komen 
bijvoorbeeld wel wat vragen binnen van mensen die eigenlijk 
professionele hulp nodig hebben van een arts of een 
psycholoog. En er komen onvermijdelijk ook vragen binnen 
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In beeld

Ikhebeenvraag.be
Een online vraagbaak over wetenschappen.

Hoeveel landen zijn er? Hoeveel haren heeft een mens? Waarom heeft een moderne windmolen drie wieken 
terwijl een oude er vier had? Is er achter een windmolen minder wind? Waarom wordt in het Engels ik (I) altijd als 
hoofdletter geschreven? Hoeveel weegt de aarde? Waarom doen we onze mond open als we een baby fruitpap 
geven? Wat is het diepste punt van de aarde? Heeft Jezus eigenlijk echt bestaan? Wat was er op de aarde na de 
dino’s en vóór de apen? Waarom worden harde koekjes zacht en zachte koekjes hard als ze oud worden?

Een nieuwsgierige glimlach: het logo van ikhebeenvraag.be. op de homepagina.
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Bij de lancering van 
ikhebeenvraag.be voerden 
leerlingen van het vijfde 
leerjaar uit Eeklo de eerste 
vragen in.

van grappenmakers, sommige niet geschikt voor publicatie in 
science@leuven en al helemaal niet voor een website waar 
ook kinderen vertoeven. Maar de beheerders, die met een 
beurtrol trefwoorden toewijzen aan binnenkomende vragen, 
proberen in een eerste filterronde enkel de relevante vragen 
door te laten. “Afgewezen” vraagstellers krijgen een passend 
antwoord. 
Sommige vragen zitten blijkbaar erg diep en worden elke 
week minstens één keer gesteld. Hoe groot is het heelal? En 
wat is er NAAST het heelal? Wat was er vóór de big bang? En, 
iets minder abstract: waarom is een regenboog rond? 

Wie stelt vragen?
De initiatiefnemers hadden de bedoeling om iedereen te 
bereiken, en het ziet er naar uit dat dat ook lukt. Zo kunt u 
in de kaderstukjes bij dit artikel enkele vragen terugvinden 
die door de K.U.Leuven-wetenschappers werden beantwoord, 
meer bepaald vragen van de jongste en de oudste 
vraagstellers.

Matthijs (6 jaar): Waarom heet een klaproos zo?

Hendrik De Smet:
Het Woordenboek der Nederlandse Taal stelt dat "Een der 
teere bloemblaadjes van zulk een „klaproos", op de open 
vuist van de linkerhand gelegd (...), geeft een knallenden 
klap, wanneer men er met de vlakke rechterhand op 
slaat." Overigens is een klaproos strikt genomen geen roos 
maar een papaverachtige, dus de naam is in dat opzicht 
onterecht.

Marcel (70 jaar): De aardbol heeft een boven- en 
een onderkant, naargelang vanwaar men kijkt. Hoe 
kan het dat het lijkt alsof mensen aan beide zijden 
altijd met de voeten op de aarde staan en hun hoofd 
in de lucht steken?

Manuel Sintubin: De aarde is een bol (of toch bijna 
een bol). De aantrekkingskracht van de aarde (de 
zwaartekracht) werkt op elke plaats op aarde in dezelfde 
richting, met name naar het centrum van de aarde.
Dat betekent eigenlijk dat er niet zoiets bestaat als een 

bovenkant of een onderkant van de aarde. Elke plaats 
op aarde is in dat opzicht identiek. Daarom staan we 
allemaal rechtop (ook de bomen) met onze voeten op de 
grond en ons hoofd in de lucht.
Als je praat met iemand van "down under", in Australië, 
dan heeft deze persoon een totaal ander beeld van 
de wereld. Bekijk maar eens de wereldkaarten op de 
bijgevoegde link. Dan krijg je een totaal ander beeld van 
de wereld. Totaal anders dan het beeld dat we normaal 
hebben, maar even juist als ons wereldbeeld. Meer info: 
http://flourish.org/upsidedownmap/.

Etienne (70 jaar): Het zeeniveau tussen eb en vloed 
bestaat overal in de wereld. Kan men hier geen 
energie uithalen: ik denk dat het een oneindig 
natuurverschijnsel is - (met een soort waterturbine 
of dergelijke)?

Herman Bruyninckx: Je hebt volkomen gelijk, dit soort 
energieopwekking wordt al heel lang gebruikt. Zie 
bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijden-energie.

Wie antwoordt?
Zoals uit de voorbeelden al mag blijken, zijn er 
wetenschappers uit allerlei disciplines bereid gevonden om 
op vragen te antwoorden. Vanuit de Faculteit Geneeskunde 
is er bijvoorbeeld al erg veel respons gekomen. Het is wel 
typerend dat een selectie van vragen als voorbeeld bij dit 
artikel op basis van de leeftijd van vraagstellers, ons onder 
meer naar geoloog Manuel Sinubin en robotica-specialist 
Herman Bruyninckx brengt: dat zijn zonder concurrentie de 
twee antwoordkampioenen van de K.U.Leuven. 
Voor wetenschappers die graag af en toe een frisse neus 
halen in de buitenlucht van de wetenschapscommunicatie, 
is ikhebeenvraag.be een plezierig uitstapje dat weinig inves-
teringen vraagt. De werklast bepaalt iedereen zelf: men kan 
elke dag één of enkele vragen beantwoorden, of om de twee 
weken, of drie maanden lang helemaal niet. Geïnteresseerd? 
Aanmelden kan via www.ikhebeenvraag.be/inschrijven.

door Siska Waelkens
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S@l: Vertel eens iets over jezelf... Waarom heb je een 
wetenschappelijke studie gekozen?

Arne: Ik woon in Herent en ben eigenlijk geboren en getogen 
in Leuven. Na de middelbare school - in het Heilig Hart-
instituut in Heverlee - heb ik een jaar als uitwisselingsstudent 
in Zuid-Afrika doorgebracht. Bij mijn terugkeer ben ik hier 
wiskunde komen studeren. Over die keuze heb ik nooit 
getwijfeld: de wiskunde zit me in het bloed. Ik heb net de 
bachelor wiskunde afgerond. Daarnaast heb ik ook nog twee 
jaar fysica gestudeerd, parallel met de opleiding wiskunde, 
maar dat heb ik dit jaar toch maar laten varen omdat ik het 
al druk genoeg had met andere dingen...
Benjamien: Ik ben van de andere kant van het land, om het 
zo te zeggen: uit Gits, een klein dorpje in het hart van West-
Vlaanderen. Na mijn zesde jaar Latijn-Wiskunde 8 aan het 
Klein Seminarie in Roeselare, en zeker na de ervaring van 
de Internationale Biologie Olympiade, heb ik besloten om 
biochemie en biotechnologie te gaan studeren.

S@l: Hoe ben je in de studentenvertegenwoordiging 
en uiteindelijk in het faculteitsbestuur van de Faculteit 
Wetenschappen terechtgekomen?

Arne: Ik ben in het eerste bachelorjaar al onmiddellijk met 
studentenvertegenwoordiging begonnen, in de POC Wiskunde 
en de Departementsraad Wiskunde. Laat ons zeggen dat 
ik daar nogal toevallig ben ingerold. Ik ging dat jaar ook 
braaf naar alle vergaderingen van OOR, de Overkoepelende 
OnderwijsRaad Wetenschappen. Mijn verbazing was groot 
toen de kandidaat-voorzitter mij aan het einde van dat jaar 
kwam vragen om zijn rechterhand (secretaris) te worden. 
Omdat ik wel van een uitdaging hou ben ik daar dan aan 

begonnen. Eigenlijk was ik toen nog wel een "broekventje": 
als eerstejaarsstudent had ik nog niet bepaald veel ervaring 
als studentenvertegenwoordiger. Maar het is me heel erg 
bevallen en aan het einde van mijn tweede bachelorjaar 
verwachtte iedereen dat ik het jaar daarna - dit academiejaar 
dus - voorzitter zou worden van OOR... Als voorzitter kwam 
ik dan ook automatisch in het faculteitsbestuur van onze 
faculteit terecht.
Benjamien: Mijn interesse voor onderwijszaken heeft 
zich gemanifesteerd toen ik in mijn tweede bachelor de 
POC Biochemie en Biotechnologie indook. Na de BaMa-
hervormingen had ik al gauw door dat lang niet alles op punt 
stond en dat er nog heel wat werk aan de winkel was, niet 
in het minst wat betreft de masteropleidingen, die toen nog 
niet van start waren gegaan. Die interesse voor onderwijs 
is steeds gebleven. Toen ik de kans zag om OOR-voorzitter 
te worden, heb ik even getwijfeld, maar heb ik mij dan toch 
kandidaat gesteld.
Arne: Ik heb trouwens niet de indruk dat je op dit moment 
spijt hebt van je keuze?
Benjamien: Neen hoor, allesbehalve. Ik heb al een paar 
vergaderingen van het faculteitsbestuur bijgewoond, en 
ik moet zeggen dat ik het gevoel heb dat het daarvoor is 
dat ik die functie van OOR-voorzitter wil opnemen. Ik zou 
zelfs durven zeggen dat ik het interessanter vind dan de 
presidiumvergaderingen die ik vorig jaar heb geleid als 
preses van Chemika. Maar jij hebt dit jaar toch ook heel wat 
engagement vertoond op andere niveaus?
Arne: Naast mijn engagement voor OOR heb ik me 
inderdaad het voorbije jaar ook geëngageerd voor LOKO, 
de Leuvense studentenraad (zie kaderstuk p. 6), als 
studentenvertegenwoordiger in de universiteitsbrede 
Onderwijsraad. Dit jaar was ik ook nog vicepreses van Wina, 

Nu het academiejaar 2007-2008 afgesloten is en het nieuwe academiejaar 2008-2009 op het punt staat van 
start te gaan, vonden wij van science@leuven het een ideaal moment om even de studentenbestuurders van 
de faculteit aan het woord te laten. Wie zijn deze studenten en van waar komt hun engagement? Wij vroegen 
het aan Arne Smeets en zijn opvolger Benjamien Moeyaert, respectievelijk lid van het faculteitsbestuur in 2007-
2008 en in 2008-2009.
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Actueel

Een dubbelinterview met onze studentenbestuurders 

Arne Smeets Benjamien Moeyaert
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de faculteitskring van de studenten wiskunde, informatica en 
fysica. Het was een heel zwaar jaar, ik denk dat ik daar geen 
tekeningetjes bij moet maken!

S@l: Wat ga je dan doen, Arne, nu je mandaat aan de 
faculteit ten einde loopt?

Arne: Omdat ik blijkbaar min of meer verslaafd ben aan 
engagement ga ik volgend jaar nog een stapje verder. Ik 
ben onlangs namelijk door de Leuvense faculteitskringen 
verkozen tot voorzitter van LOKO. Ik moet er op toezien dat 
de Leuvense studentenraad volgend academiejaar gesmeerd 
loopt, zowel op het vlak van inhoudelijk werk als op het vlak 
van activiteiten (van LOKO Sport, LOKO Cultuur ...). Ik zal ook 
zetelen in het Gemeenschappelijk Bureau, de Academische 
Raad en de Raad van Bestuur van de K.U.Leuven. Ik word 
zelfs werkgever van de stafmedewerkers van LOKO: LOKO 
heeft een tiental deeltijds betaalde krachten in dienst! Het 
worden zeker boeiende én vermoeiende tijden. Ik wil onder 
andere werk maken van een betere stroomlijning van de 
besluitvorming binnen LOKO, een grotere dosis dossierkennis 
en vorming binnen de organisatie en een betere werking voor 
internationale studenten via een sterk LOKO International. 

S@l: Wat hoop jij te verwezenlijken binnen het 
faculteitsbestuur, Benjamien?

Benjamien: Op de verkiezing voor het OOR-voorzitterschap 
werd mij het vuur aan de schenen gelegd, onder andere met 
de vraag hoe ik een functie in het bestuur van de faculteit zie 
als studentenvertegenwoordiger. In zekere zin was ik blij dat 
die vraag gesteld werd. Mijn intentie is immers om de koers 
van de faculteit en die van de studentenvertegenwoordiging 
op één lijn te krijgen. Elk van beide partijen zal misschien 
eens wat water bij de wijn moeten doen, maar uiteindelijk 
beogen we allemaal hetzelfde: degelijk onderwijs verzorgen 
aan onze faculteit. Daar zal ik dan ook mijn accenten leggen. 
De studenten maken deel uit van die faculteit, en die stem 
zal ik in die filosofie ook vertolken.
Arne: Je zal merken dat het zeer aangenaam werken is 
binnen het bestuur van de faculteit. Er heerst een zeer 
collegiale sfeer en aan de faculteit wordt de stem van de 
student echt gehoord. Het is dan ook mogelijk om heel 
wat te verwezenlijken in het bestuur zonder dat de twee 
mogelijk verschillende posities van medebestuurder en 
vertegenwoordiger van je achterban met elkaar in conflict 
hoeven te komen.

S@l: Hebben jullie naast jullie studies en jullie 
activiteiten binnen de studentenbeweging nog tijd voor 
andere interesses en hobby’s?

Benjamien: Arne zei daarnet dat hij ‘verslaafd’ is aan 
engagement. Wel, ikzelf zal het zo doorgedreven niet 
stellen, maar ik ben evenmin bang van wat engagement 
en leuke, interessante projecten. Zo zal ik volgend jaar 
eindverantwoordelijke zijn van de Scientica Cursusdienst. 
Dat is een grote taak, maar ik denk dat het zonder twijfel 
de moeite loont om dat engagement aan te gaan, om op 
die manier heel erg veel studenten nog beter van dienst te 

kunnen zijn. Die dingen vragen natuurlijk veel tijd, en een 
goede organisatie is dan vereist. Ik ga met andere woorden 
proberen mijn leven regelmatig genoeg te organiseren. 
Regelmatig eten, slapen en bewegen, en misschien ook 
nauwgezet de boeken bijhouden. Maar nu en dan eens die 
verantwoordelijkheid een paar uren opzij schuiven en tijd 
maken voor anderen, mijn vriendin en mijn hobby, klarinet 
spelen, is natuurlijk onontbeerlijk.
Arne: Ik heb vele interesses en passies, maar die staan 
tegenwoordig soms op een lager pitje. Ik studeer bijzonder 
graag – ik hou van mijn vakgebied, wiskunde – en wil 
dus zeker écht werk blijven maken van mijn studies. In de 
bachelor hebben mijn studies alvast niet moeten lijden onder 
mijn engagement, ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken. 
Vroeger was ik bijzonder veel bezig met de piano, maar ik 
constateer (jammer genoeg) dat ik die nu nauwelijks nog 
aanraak. Een goed boek vastnemen is er ook niet vlug meer 
bij. Ik sport ook graag: de voorbije jaren is squash zowat tot 
mijn favoriete sport gepromoveerd. Het is een prima sport 
om af en toe eens stoom af te laten. Ik moet hier en daar dus 
wel knippen in de tijd die ik aan die zaken besteed, maar ik 
vind het geweldig dat ik zo intensief bezig kan zijn met twee 
van mijn grote passies: wiskunde en de studentenbeweging...

S@l: Bedankt voor dit gesprek.

LOKO

LOKO, de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie, is de 
studentenraad van de K.U.Leuven. Tweewekelijks komen 
vertegenwoordigers van alle kringen van de universiteit 
samen met andere geïnteresseerde studenten. Ze discus-
siëren er over uiteenlopende zaken in verband met onder-
wijsbeleid, sociale voorzieningen, maar ook over het beleid 
van Stad Leuven, het cultuuraanbod en dergelijke meer.
Aan de hand van de standpunten die door de Algemene 
Vergadering zijn ingenomen, gaan de studenten vertegen-
woordigers vervolgens in alle raden van de universiteit, op 
overlegmomenten met Stad en politie of in het bestuur 
van Acco, Velo, Alma en het kunstencentrum STUK de 
studentenbelangen verdedigen. Zo overkoepelt LOKO met 
eensgezinde stem alle Leuvense faculteitskringen en tevens 
de hogeschoolkringen voor niet-universiteitsgerelateerde 
zaken.

De werking van LOKO kan je eigenlijk in een drietal luiken 
onderverdelen. Er is ten eerste de studentenvertegen-
woordiging in allerhande raden en op verschillende 
vergaderingen. Ten tweede zijn er ook activiteiten, op 
cultureel, sportief of internationaal vlak. LOKO organiseert 
onder andere de 24-urenloop en allerlei andere grote 
publiekstrekkers in en om het Leuvense studentenleven. Als 
derde luik biedt LOKO aan studenten een aantal diensten 
aan, zoals bv. juridische ondersteuning bij problemen met 
de kotbaas.

LOKO is ontstaan in 1986, als gevolg van een samen-
smelting van de Algemene Studentenraad (ASR) en de  
Kring Unie Leuven (Krul), dat zich eerder afscheurde van de 
ASR. Sinds 2005 bestaat LOKO in haar huidige vorm.



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 

Chemika 60 jaar
Volgend jaar zal het welgeteld 60 jaar geleden zijn dat Hugo 
van Looy en de zijnen "Chemika" in het leven riepen. Wellicht 
heeft ook u tijdens uw studentenleven nog met Chemika te 
maken gehad, al was het maar om korting te krijgen op een 
cursus. Of u was misschien één van de enthousiastelingen 
die in het presidium zat? Om het 12de lustrum van Chemika 
in de verf te zetten organiseren Chemika, Chemici Leuven en 

het Departement Chemie op vrijdagnamiddag 24 oktober 
2008 onder andere een fototentoonstelling, rondleidingen 
in de onderzoekslabo’s en een aansluitende receptie in het 
Chemikalokaal. Uitnodigingen met officieel programma volgen 
weldra!

-7-7Hou alvast zaterdag 13 december 2008 vrij: dan vindt naar 
jaarlijkse gewoonte opnieuw de Christmas Lecture plaats. Wie 
dit jaar de lezing zal verzorgen kunnen we u op dit moment 
nog niet meedelen, maar u hoort er binnenkort ongetwijfeld 

meer over. We kunnen u al wel meegeven dat de lezing dit jaar 
niet in het auditorium Pieter de Somer zal plaats vinden, maar 
wel in auditorium Max Weber, Parkstraat, Leuven. Graag tot 
dan!

Inmiddels werden alle gegevens en toelatingsformulieren 
verwerkt door onze collega’s van Alumni Lovanienses. We 
hebben intussen ook de lijsten per kring en gesorteerd per 
promotiejaar toegestuurd gekregen. De volgende stap is nu 

om de lijsten per jaar op te splitsen en om deze lijsten te 
bezorgen aan de kringen. Vervolgens zullen zij per jaar iemand 
contacteren met de vraag om de actie verder te trekken per 
promotiejaar. We houden u op de hoogte.

Christmas Lecture 2008

Aanzuiveringsactie alumnigegevens

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

www.kuleuven.bewww.kuleuven.be



Ter ere van de 30ste verjaardag van de 
Beroepsvereniging voor Leuvense Geologen, 
en in het kader van het Internationale Jaar van 
Planeet Aarde 2007-2009, kondigen we graag 
de volgende Science@Leuven-alumnireis aan! 
In de paasvakantie van volgend jaar trekken 
we op studiereis naar Zuidwest-Turkije. 
Als thema werd gekozen voor de geologie 
en geoarcheologie van de wijde omgeving 
van Antalya. U kunt er onder begeleiding 
van geologen actief een blik werpen op de 
regionale geologische en archeologische 
geschiedenis van dit deel van Turkije en u 
kunt ter plaatse poolshoogte nemen van 
actief onderzoek uitgevoerd door Leuvense 
wetenschappers. 

We verblijven een week in een hotel in het 
oude centrum van Antalya, van waaruit vier 
dagreizen met de bus ingericht worden. 
Verschillende thema’s uit de geologie 
(tektoniek, vulkanisme, ertsen en industriële 
mineralen …) en de geoarcheologie (uitbating 
van minerale grondstoffen in de Oudheid, 
aardbevingen en hun impact op de mens …) 
zullen in het veld geïllustreerd worden. 
Een bezoek aan de site van Sagalassos, een 
illustratie van het uitgebreide interdisciplinaire 
onderzoek aan de K.U.Leuven en een rondreis 
in de Fethiye-Burdurregio met als thema 
‘leven in seismisch actieve gebieden’ staan al 
zeker op het programma. In het programma 
worden de dag na aankomst en de dag voor 
vertrek vrij gehouden. In Kaleiçi, het oude 
stadsgedeelte van Antalya, of op de talrijke 
archeologische sites in de omgeving kan 
je deze dagen je tijd ongetwijfeld prettig 
besteden.

Praktisch logeren we in half pension in een 
aangenaam, klein familiehotel met zwembad 
in het centrum van Antalya. Voorlopig staat 
deze reis gepland in de eerste week van 
de paasvakantie, de tweede week van april 
2009. Bij inschrijving kunt u kiezen welke 
dagreizen u graag meemaakt. Het maximum 
aantal deelnemers voor deze reis bedraagt 
40 personen. De huidige en voorlopige 
richtprijs komt op 750 euro per persoon 
in een tweepersoonskamer (half pension, 
luchthaventransfers inbegrepen, inclusief 
deelname aan alle dagreizen) en 850 euro per 
persoon in een kamer alleen. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij 
Patrick.Degryse@ees.kuleuven.be. Van zodra 
de finale datum en prijs van deze Science@
Leuven-alumnireis vastliggen, kunt u zich 
inschrijven. Hopelijk tot dan!

B.V.L.G.- en Science@Leuven-alumnireis 2009: 
“Geologie en Maatschappij: geoarcheologie van Zuidwest-Turkije”
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Naar statutaire gewoonte hield de Beroepsvereniging van Leuvense 
Geologen op de derde zaterdag van juni haar algemene vergadering, 
voorafgegaan door een excursie.

Een dertigtal mensen daagde op voor een goedweeruitstap naar het 
noordoosten van de provincie Luik. Hier werden onder de deskundige 
leiding van Lucia Buvé (Umicore), Chris Cammaer (ACC Geology) en 
prof. Rudy Swennen de restanten van voormalige zinkmijnbouw en 
zinkwinning in de regio opgezocht. De geologen hadden het uiteraard 
over de geochemie en mineralogie van zware metalen en over 
mijnbouw. Maar toch waren ook andere aspecten van de non-ferro 
mijnbouw aan de orde.

Wist u dat op oude storthopen van de mijnen en non-ferro fabrieken 
een unieke flora bloeit en dat het zogenoemde “zinkviooltje” een aardig 
plantje is? Deze zogenaamde metallofyten groeien op bodems met hoge 
metaalgehaltes. Metallofyten hebben deze metalen ook nodig: in uw 
moestuin sterven ze. Wist u dat er bijvoorbeeld ook zinkschapengras 
groeit, een soort die lijkt op het genaald schapengras, een soort die 
bovendien endemisch is, en zo waanzinnig zeldzaam, dat ze slechts op 
enkele hectaren op de hele wereld voorkomt? Beseft u wel dat deze 
terreinen, waar de Vlaming onverwijld met bulldozer en kraan aan de 
slag zou gaan om ze te saneren, met liefde gekoesterd worden door de 
Waalse natuurvrienden? Blikveld verruimend is voor ons de idee van 
“ontsanering” voor enkele reeds gesaneerde terreinen.

Had u er enig idee van dat de zinkmijn van Moresnet de belangrijkste 
van de wereld was in de 18de en 19de eeuw? De waarde van de 
mijn was zo groot dat, na de ondergang van het Napoleontische rijk, 
Nederland en Pruisen de souvereiniteitsdiscussie uit de weg gingen 
door de creatie van ‘Neutraal Moresnet’. Dit mini-staatje, een beetje 
groter dan Monaco, ontwikkelde zich, onder de burgemeester als 
staatshoofd, tot een waar belastingparadijs (hebben de Grimaldi’s hier 
de mosterd gehaald?). Het landje werd zelfs even het voorwerp van een 
romantische poging, met eigen postzegels en al, tot de oprichting van 
een echte Esperanto-staat. Het werd na WO I toegevoegd aan België.

De productie van non-ferro metalen moest na de uitputting van 
de oxidische ertsen uit Moresnet eind 19de eeuw overschakelen op 

sulfidische ertsen. De zwaveldampen die hierbij ontstonden werden 
in het Luikse echter niet gesmaakt en de productie verschoof naar 
de Kempen. De verwerkingseenheid van Vieille Montagne (vandaag 
Umicore) te Angleur bleef echter bestaan: hier worden vandaag 
vooral hoogwaardige zinkpoeders gemaakt. Een vreemd neveneffect 
is het dagelijkse wegtransport van vloeibaar zink naar Angleur met 
thermosvrachtwagens. 

Na de excursie volgde de algemene vergadering van de vereniging. 
Tijdens de koffie, na het souper, kreeg prof. Patrick Degryse de volle 
aandacht voor zijn voorstelling van de volgend jaar geplande excursie 
naar Turkije. Deze excursie vindt plaats naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van de B.V.L.G. Vanuit een verblijfplaats in het centrum van 
Antalya zullen wetenschappelijke excursies georganiseerd worden naar 
de omgeving, onder andere een geo-archeologische excursie naar de 
archeologische site van Sagalassos. In VIP-arrangement uiteraard. Deze 
excursie zal in tweede orde ook opengesteld worden voor alle Science-
leden. Lees meer op p. 8.

Al bij al hebben de B.V.L.G.-leden een interessante dag meegemaakt, 
waarbij de interactie tussen geologie en samenleving mooi in het licht 
kwam te staan.

Excursie en jaarvergadering B.V.L.G.:
Varianten op genaald schapengras, Neutraal Moresnet en Turkse koffie



Onze voorjaarsactiviteit in juni had Antwerpen als decor. Een 40tal 
alumni-geografen verzamelde op het Steenplein om kennis te maken 
met de Vlaamse metropool. Twee programma’s lagen voor: een 
fietstocht langs de Grote Werven en de toekomstplannen voor de 
stad en een geografische wandeling door de stad. Prof. Ann Verhetsel 
(tegenwoordig verbonden aan de UA) en Pierre Diriken (auteur-uitgever 
van de GeoGidsen) begeleidden elk een groep.

De fietsers vertrokken via de voetgangerstunnel naar de linkeroever. 
Na een situering van de LangeWapperbrug reden ze o.m. naar het 
Galgenweel waar de toekomstplannen rond een nieuwe woonwijk 
annex Scheldebrug uit de doeken gedaan werd. Daarna stak de groep 

de Schelde weer over (eigenlijk ‘onder’) dank zij de minder bekende 
Kennedy-fietstunnel. De rit eindigde na diverse andere stops aan het 
Park Noord. Helaas is van dit eerste programma geen beeldmateriaal 
voorhanden.

De stappers maakten een wandeling doorheen de verschillende 
uitbreidingen van de stad. Niet de historische relicten kregen aandacht, 
maar vooral hun ligging: waarom liggen ze daar, wat waren hun 
relaties t.o.v. andere wijken uit die tijd, hoe en vooral waarom breidde 
de stad zich op die manier uit en hoe herken je dat nog, bv. in het 
huidige stratenpatroon. Een boeiende doorsnede door tijd en ruimte: zo 
kregen we een nieuwe en verrijkende blik op deze stad:

Verslag voorjaarsactiviteit Leuvense Geografen

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

10
Conscience leerde zijn volk lezen, Pierre bezorgde ons een geo-bril om dat te doen. Historische gebouwen zijn niet alleen belangrijk om hun waarde als gebouw: hun 

verhaal wordt veel boeiender als je ze plaatst in de juiste ruimtelijke context.

Speciaal voor ons  voerde de Snorrenclub een optocht op, op de Grote Markt.De Vrijdagmarkt op de grens van de toenmalige stad. Maar vandaag een ideale 
pleisterplaats voor vermoeide voeten.
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S@l: Beste Stefaan, hoe is jouw carrière verlopen sinds 
je doctoraat? 

Na mijn doctoraat ben ik naar Parijs getrokken met een 
mobiliteitstoelage van het FWO. Ik kwam terecht in één van 
's werelds grootste wiskundecentra. Enerzijds biedt dit enorm 
veel mogelijkheden en voordelen. Je komt in contact met 
een aantal toponderzoekers, ook omdat er voortdurend veel 
buitenlandse bezoekers zijn. Er is een uitstekende bibliotheek 
en je kan bij wijze van spreken elke dag een interessante 
lezing bijwonen. Anderzijds werkte dat ook wat intimiderend 
op mij als pas gedoctoreerde. Ik kreeg de kans om samen 
te werken met Georges Skandalis en ik durf gerust zeggen 
dat ik van niemand zoveel geleerd heb als van hem. Het 
werd dan ook snel duidelijk dat ik langer in Parijs wilde 
blijven. Ik had het geluk aangeworven te worden als "chargé 
de recherche" van het Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS). Als jonge wetenschapper is dat een 
gedroomde job: je hoeft alleen onderzoek te doen, je krijgt 
heel veel mogelijkheden om te reizen en je krijgt een vaste 
benoeming. Zo bleef ik uiteindelijk vijf jaar in Parijs werken. Ik 
begon ook les te geven aan beginnende doctoraatsstudenten 
en verdedigde mijn "habilitation", zodat ik promotor kon 
worden van een eerste doctoraatsstudent. Die is trouwens 
zopas zelf aangeworven bij het CNRS. In het academiejaar 
2004-2005 spendeerde Sorin Popa (UCLA) zijn sabbatical 
leave in onze onderzoeksgroep. Hij gaf een lessenreeks aan 
het Collège de France en dat was voor mij het begin van 
een nieuwe onderzoeksrichting. Ondertussen werk ik intens 
samen met Sorin Popa en deze nieuwe onderzoeksthematiek 
is ook het onderwerp van mijn project bij de European 
Research Council (ERC). In Parijs gebeurde ook de meest 
ingrijpende verandering in mijn leven, namelijk de geboorte 
van onze twee dochters Eline en Margot. In die nieuwe 
familiale omstandigheden, kregen we stilaan zin om terug 
te keren naar België. Zelf voelde ik ook de ambitie om in het 
onderzoek meer verantwoordelijkheid te dragen en wilde ik 
ook graag opnieuw lesgeven. Juist op het goede moment 
kwam er een profielvacature analyse vacant en in de zomer 
van 2006 verhuisden we weer naar Leuven. De belangrijkste 
wending in de voorbije twee jaar aan de K.U.Leuven was 
de toekenning van een ERC starting grant. Naast de 
broodnodige onderzoeksmiddelen zorgt dit ook voor een 

zeker kwaliteitslabel, en dat is natuurlijk erg belangrijk naar 
de toekomst toe. 

S@l: Hoe verliep de ERC grant procedure: was er bv. 
een verdediging, en hoe ben je er toe gekomen om mee 
te dingen? 

Ik hoorde voor het eerst van deze nieuwe ERC starting 
grants op een algemene infomeeting over het zevende 
kaderprogramma van de Europese Commissie. Ik had toen 
onmiddellijk zin om me kandidaat te stellen. Hiertoe werd ik 
later ook expliciet aangemoedigd door de onderzoeksraad. 
De aanvraagprocedure verliep in twee stappen. In een eerste 
fase moest alleen een tamelijk beknopt dossier van 9 pagina's 
ingediend worden. De ERC wilde zich immers op voorhand 
wapenen tegen een massale hoeveelheid kandidaten. Dat 
werden er uiteindelijk meer dan 9 000, die beoordeeld 
werden door 25 thematisch samengestelde panels. Zij 
selecteerden 550 projecten voor een tweede ronde, met 
de bedoeling hiervan ongeveer de helft te financieren. We 
moesten een meer gedetailleerd dossier indienen en dat ook 
verdedigen voor het ERC panel in Brussel. Persoonlijk had ik 
de indruk dat dit interview geen meerwaarde betekende ten 
opzichte van de combinatie van het dossier en de rapporten 
van experten. Voor de recent gelanceerde ERC advanced 

De Europese OnderzoeksRaad (ERC) richt zich met het toekennen van startersbeurzen op excellente onderzoekers 
die vernieuwend onderzoek uitvoeren. Er zijn twee subsidievormen: enerzijds voor jonge, startende onderzoekers 
(ERC starting grants), anderzijds voor gevorderde, reeds gelanceerde onderzoekers (ERC advanced grants). De 
raad hoopt met deze subsidies onderzoekers aan te moedigen om vernieuwend onderzoek te verrichten en om 
hierbij zelfs enige risico’s te durven nemen. Ze worden er toe aangezet om grensverleggend interdisciplinair 
onderzoek te doen en om verder te kijken dan de kennis die op dit moment voorhanden is en erkend wordt. Niet 
zo lang geleden kreeg prof. Stefaan Vaes een ERC starting grant toegewezen. Naar aanleiding hiervan spraken 
wij met hem.
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Hoe is het nu met… ?

… prof. Stefaan Vaes

Stefaan Vaes
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grants, gericht op gevestigde wetenschappers die al verder 
staan in hun carrière, is er geen interview meer voorzien. Bij 
dit alles wil ik nog iets heel anders in de verf zetten. Tijdens 
de ganse aanvraagprocedure werden we in Leuven bijzonder 
goed gecoacht en hiervoor verdient Stijn Delauré van de 
Dienst Onderzoekscoördinatie alle lof. Ik ben er zeker van dat 
de K.U.Leuven zonder zijn hulp niet even succesvol geweest 
zou zijn bij deze ERC competitie. 

S@l: Waar handelde je project over? 

Mijn onderzoek is erg abstract en ik zou er geld voor 
geven, mocht iemand dit project in enkele zinnen aan 
een ruim wetenschappelijk publiek kunnen uitleggen. 
Maar ik wil wel een poging doen natuurlijk. Het project 
gaat over von Neumannalgebra's, genoemd naar de 
befaamde wetenschapper John von Neumann. Zo'n 
von Neumannalgebra is een collectie van oneindig 
grote matrices - we noemen dat operatoren, en in de 
kwantumfysica, observabelen. Belangrijk voor ons is dat 
dergelijke von Neumannalgebra's op allerlei natuurlijke 
manieren opduiken in de wiskunde. Zo kan je bijvoorbeeld 
een von Neumannalgebra construeren aan de hand van 
een groep van lengte-bewarende transformaties van een 
lijnstuk. In één deel van het project gaan we onderzoeken 
in hoeverre die von Neumannalgebra onthoudt vanuit 
welke transformatiegroep hij geconstrueerd werd. In 
een ander deel willen we gelijkaardige dingen doen voor 
kwantumsymmetriegroepen, om zo een brug te leggen 
tussen de onderzoeksthematiek van mijn doctoraat en mijn 
recenter onderzoek in samenwerking met Sorin Popa. 

S@l: Wat zijn volgens jou de verschillen en gelijkenissen 
met "Vlaamse" en "Leuvense" mogelijkheden? 

De ERC starting grants worden voornamelijk toegekend 
voor fundamenteel onderzoek - de ERC noemt het zelf 
frontier research - en dit is toch wel verschillend van 
andere Europese initiatieven, waarbij de abstracte wiskunde 
meestal uit de boot valt. De beoordeling van de aanvragen 
gebeurt uitsluitend door thematisch samengestelde 
panels. In mijn geval was dat het panel mathematical 
foundations. Hieronder viel de wiskunde, inclusief statistiek, 
de theoretische informatica en de theoretische fysica. 
Tot zover kan je alles behoorlijk goed vergelijken met de 
onderzoeksprojecten van het FWO en hun wetenschappelijke 
commissies. Een eerste belangrijk verschil is echter de 
grootte van de financiering: tussen de 100 000 en 400 000 
euro per jaar, gedurende vijf jaar. De bedoeling van een ERC 
starting grant is dan ook het financieren van de opbouw 
van een eerste eigen onderzoeksgroep. Een dergelijk idee 
lijkt me helemaal nieuw in Vlaanderen. Binnen het BOF zijn 
er nu ook financieringsmogelijkheden die zich specifiek 
richten op jong talent. Alleen is de manier van beoordelen 
natuurlijk verschillend, omdat je binnen één universiteit nooit 
thematische panels kan vormen. 

S@l: Tot slot, welke toekomstplannen heb je?

Dankzij de ERC grant en een onderzoekstoelage 
van het BOF kan ik de komende jaren in Leuven een 

onderzoeksgroep uitbouwen met twee postdocs en een 
aantal doctoraatsstudenten. Op die manier hoop ik Leuven 
internationaal een prominente plaats te geven in het 
onderzoek rond von Neumannalgebra's. Ik voorzie ook om 
tweejaarlijks een workshop of conferentie te organiseren, wat 
onze visibiliteit alleen maar kan vergroten. Ten slotte zal ik 
met plezier geregeld terugkeren naar Parijs. Zo zal ik in 2009 
een maand als gasthoogleraar doorbrengen aan de Université 
Paris VI. 

S@l: Veel succes, en bedankt voor dit gesprek.

Intussen vernam de redactie dat prof. Conny Aerts recent 
een ERC advanced grant mocht ontvangen. Meer info hier-
over volgt in het volgende nummer van science@leuven.
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Ultrasone golven zijn simpelweg akoestische of elastische 
golven waarvan de frequentie hoger is dan het menselijk 
hoorbare. Deze golven maken meer dan 20 000 trillingen per 
seconde. Hoe groter de frequentie des te kleiner de golflengte 
en des te uitgesprokener de interactie met kleine objecten zal 
zijn. Afhankelijk van de intensiteit van het geluid kan deze 
interactie niet-destructief zijn en daarbij aanleiding geven 
tot essentiële informatie over de toestand van het medium, 
of destructief zijn en een substantiële impact hebben op het 
medium zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil in 
gebruik van ultrageluidsgolven bij een echografie versus een 
lithotripsie.

Microschade laat van zich horen

Het tijdig kunnen opsporen van heel fijne microscheurtjes 
die uiteindelijk bij blijvende belasting kunnen uitgroeien 
tot macroscopische scheuren is dikwijls van cruciaal socio-
economisch belang. Denk maar aan vermoeiingsschade 
in vliegtuigcomponenten of stalen constructies. Hiervoor 

moeten niet-destructieve technieken ontwikkeld en 
geoptimaliseerd worden. Microschade kan op verscheidene 
manieren optreden in materialen: via mechanische belasting, 
chemische processen, als gevolg van thermische en hygrische 
cyclische belasting, etc… In elk van deze gevallen heeft 
een externe belasting van het materiaal tot gevolg dat de 
interne microstructuur van het materiaal (i.e. de elastische 
bouwstenen en hun onderlinge contacten) gevoelig kan 
veranderen, niet alleen puur structureel (optreden van 
scheuren), maar zeker ook fysisch (toename van interne 
spanningen, afname van lokale mechanische eigenschappen, 
etc.). Door het complexe niet-lineair mechanische gedrag op 
microniveau zullen golven die een beschadigde zone passeren 
harmonieken opwekken die zich in alle richtingen verder 
voortplanten. Hoe groter de microschade, des te groter de 
harmonische golven die gegenereerd worden. Het detecteren 
van harmonieken kan bijgevolg gerelateerd worden aan de 
aanwezigheid van schade in het materiaal. Deze informatie 
kan vervolgens met behulp van signaalverwerkingstechnieken 
zoals tijdsomkering, tomografische reconstructie, en 
onafhankelijke componentenanalyse gebruikt worden om 
de schade daadwerkelijk te lokaliseren. Analoge technieken 
worden gebruikt om de epicentra van aardbevingen of de 
oorsprong van akoestische emissie in kaart te brengen.

Algen kunnen niet tegen lawaai

Een destructieve toepassing van ultrageluid waarvoor 
recent onderzoek opgestart werd betreft het gebruik van 
ultrasone golven voor de verdelging van algen. Wanneer de 
frequentie van de geluidsgolven zodanig aangepast wordt 
aan de dimensies van de algencellen treedt er een situatie 
op (resonantie) waardoor de druk van de geluidsgolven 
de maximale spanning van het celmembraan overstijgt en 
de cel als het ware openbarst. De onderliggende fysische 
mechanismen die aanleiding geven tot celdoding zijn te 
vinden in niet-lineaire effecten zoals akoestische stroming 
en cavitatie. Verder onderzoek naar de optimalisatie van de 
techniek is momenteel aan de orde teneinde de efficiëntie 
voor grootschalige toepassingen te verhogen.

Wanneer geluidsgolven zich in een medium voortplanten verzamelen ze informatie over de toestand van het 
medium zelf. Een geluidsgolf die invalt op het scheidingsvlak tussen twee materialen zal bijvoorbeeld deels 
gereflecteerd worden en deels doorgelaten worden. Via de analyse van dergelijke informatie kan men verborgen 
insluitsels detecteren, aardlagen en olievelden in kaart brengen, vispopulaties opsporen, concertgebouwen 
optimaliseren, enz. Dezelfde principes, maar dan voor hogere geluidsfrequenties, liggen ook aan de basis van 
de medische beeldvorming, zoals de echografie en de doppler echocardiografie, en in toepassingen voor niet-
destructief materiaalonderzoek.

Science@Kortrijk

Niet-lineaire ultrasone golfvoortplanting: 
destructieve en niet-destructieve toepassingen

Niet-destructieve geluidsgolven. 

Typische schade in vaste materialen: microscheuren en 
delaminaties.

Reconstructie van schadezones via tijdsomkering en 
spaarse sensornetwerken.
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Meer… 

Naast kwaliteitscontrole van vaste materialen biedt het 
gebruik van ultrageluid nog talrijke andere toepassingen zoals 
de ultrasone reiniging, ultrasone stimulatie van gelokaliseerde 

toediening van medicatie, gentransfer, monitoring van 
kristallisatieprocessen, karakterisatie van media, bestrijding 
van tumoren, enz. 

door Koen Van Den Abeele
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Destructieve geluidsgolven. Niet-lineaire resonantie en akoestische cavitatie leiden tot destructie van cellen.

Voor behandeling Na behandeling



-15-
Bij de geschiedenis van de sterrenkunde is de sterren-
kartografie of uranografie (Grieks voor hemel: uranos en 
beschrijving: grafein) een belangrijk onderdeel. Zij houdt 
zich bezig met het weergeven van sterren en andere 
hemellichamen op kaarten. De historische atlassen, 
voornamelijk uit de 17de eeuw, waren gebaseerd op 
waarnemingen met het blote oog. Later kwamen de atlassen 
gebaseerd op telescopische waarnemingen.

Eén van de pronkstukken van de CBA is een hemelatlas of 
sterrenatlas van Johann Gabriel Doppelmayr.

De Atlas Coelestis in quo Mundus Spectabilis et in eodem 
stellarum omnia Phoenomena notabilia, circa ipsarum 
Lumen, Figuram, Faciem, Motum, Eclipses, Occultationes, 
Transitus, Magnitudines, Distantias, aliaque secundum Nic. 
Copernici et ex parte Tychonis de Brahe Hipothesin. Nostri 

De Campusbibliotheek Arenberg (CBA) bezit, naast een fraaie collectie boeken over de geschiedenis van de 
wetenschappen, ook originele wetenschappelijke werken uit de 17de en 18de eeuw. Een groot deel van de 
huidige collectie werd opgebouwd door prof. em. Paul Bockstaele en bevond zich in de vroegere deelbibliotheek 
Wiskunde – Sterrenkunde – Computerwetenschappen in de Celestijnenlaan 200B te Heverlee. Deze collectie 
kwam in 2002 over naar de CBA en werd uitgebouwd met giften, van o.a. prof. em. Herman Bosmans en wijlen 
prof. em. Raymond Breckpot. Ook verwierf de campusbibliotheek een aanzienlijke collectie uit de vroegere 
bibliotheek van de Jezuïeten te Heverlee en onlangs nog uit de bibliotheek van de Jozefieten te Melle.

Erfgoed

Een historische sterrenatlas in 
de Campusbibliotheek Arenberg

Over J.G. Doppelmayr

Johann Gabriel Doppelmayr (soms wordt zijn familienaam 
ook Doppelmair, Doppelmaier of Doppelmayer geschreven), 
was de zoon van koopman Johann Siegmund Doppelmayr 
uit Nürnberg. Hij is er geboren op 27 september 1677. 

In 1698 promoveerde hij aan de universiteit van Altdorf 
met een proefschrift over de zon. De volgende jaren 
vervolmaakte hij zich in wiskunde en fysica o.a. aan de 
universiteit van Halle. In 1701 logeerde hij bij prof. Lothar 
Zumbach von Koesfeld in Leiden en bekwaamde zich 
in het slijpen van lenzen. In 1704 werd hij professor in 
de wiskunde benoemd aan het Agydiengymnasium in 
Nürnberg. 

Hij huwde Suzanna Maria Kellner in 1716 en hij had vier 
kinderen, waarvan er drie kort na de geboorte stierven.

Zijn vertalingen naar het Duits van werken van illustere 
voorgangers, gingen voornamelijk over astronomie, 
geografie, cartografie en wiskundige instrumenten. Samen 
met Johann Georg Puschner (1680-1740), een Nürnbergse 
instrumentenmaker en kopergraveerder, publiceerde hij 
enkele globes in verschillende diameters (10, 20 en 32 cm). 

Hij was lid van verschillende wetenschappelijke genoot-
schappen: de Berliner Akademie der Wissenschaften, de 
Kaiserlich Leopoldinische Akademie der Naturforscher 
in Halle, de Royal Society 
of London en de Academie 
der Wetenschappen in 
St. Petersburg. 

Doppelmayr stierf in Nürnberg 
op 1 december 1750. Een 
maankrater, gelegen in het 
zuidwestelijk deel van de Mare 
Humorum (28.5° Z, 41.4° W) en 
een planetoïde 12622 werden 
naar hem genoemd. 
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intuitu, specialiter, respectu vero ad apparentias planetarum 
indagatu possibiles e planetis primariis, et e luna habito, 
generaliter celeberrimorum astronomorum observationibus 
graphice descripta exhibentur werd uitgegeven in 1742 bij de 
erfgenamen van Homann in Nürnberg.

In deze atlas – een folio-uitgave, 508x368 mm - verzamelde 
Doppelmayr 30 platen uit eerder gepubliceerde atlassen bij 
Homann. De atlas van de CBA is in uitstekende staat met 
uitzondering van een vochtring aan de bovenzijde van de 
eerste zes platen.

Er zijn twee versies met 30 platen uit 1742. De CBA bezit niet 
de versie met de zwarte en rode letters op de titelpagina, 
maar wel de versie met zwarte letters op de titelpagina, 
behalve het woord Coelestis in die titel en de zon in de 
tekening: deze zijn beide goudgeel van kleur.

Latere edities bij dezelfde uitgever, met een aangepaste 
titelpagina: Atlas novus coelestis, in quo mundus spectabilis, 
et in eodem tam errantium quam inerrantium stellarum 

phoenomena notabilia …, hadden ook 1742 als jaar van 
uitgave. Zij bevatten meer platen van latere datum.

De volledige atlas coelestis werd door de Bibliothèque 
Nationale de France gedigitaliseerd en kan op hun Gallica-
website bekeken worden: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b77100018

Vele andere historische atlassen werden en worden 
gedigitaliseerd. Graag verwijs ik hier naar enkele interessante 
websites :
• “History of the depictions of the stars, constellations and 

other celestial objects” met links naar de gedigitaliseerde 
beelden: http://www.k-ita.de/~sl/constellations/~

• De Linda Hall digitale collectie met o.a. de Atlas Coelestis 
1729 van John Flamsteed; de Neuester Himmels 1799 van 
Christian Goldbach; de Prodomus Astronomiae 1690 van 
Johannes Hevelius en vele andere atlassen: http://www.
lindahall.org/services/digital/staratlases.shtml 

door Ludo Holans
Campusbibliothecaris Arenberg

Bibliografie Pilz, Kurt: 600 Jahre Astronomie in Nürnberg. Verlag Hans Carl, Nürnberg, 1977.
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Zijn dit planten of zwammen?
Burmanniaceae is één van die families, en in vele opzichten 
een opmerkelijke groep met ca. 130 soorten. De meeste 
Burmanniaceae-soorten hebben zich op een heel vernuftige 
wijze aangepast aan hun specifieke levensomstandigheden. 

De kleine, soms minuscule plantjes groeien op de vochtige 
schaduwrijke bodem van tropische regenwouden in Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika. Andere planten maken hier geen kans 
door een gebrek aan licht, maar voor Burmanniaceae zijn 
deze omstandigheden ideaal want ze hebben immers geen 

De natuur om ons heen is ontzettend divers. Zo divers dat wetenschappers tot op heden alleen maar zeer ruwe 
schattingen kunnen geven over het aantal soorten die onze planeet herbergt. Van minuscule micro-organismen 
over exotische palmbomen tot Afrikaanse olifanten, alle soorten hebben één ding gemeen: een uitermate 
bewogen geschiedenis. De soortenrijkdom die we vandaag kunnen bewonderen is het resultaat van miljoenen 
jaren evolutie, waarbij voortdurend nieuwe soorten ontstonden maar evengoed soorten en zelfs hele groepen 
organismen weer uitstierven. Het team van het Laboratorium voor Plantensystematiek aan de K.U.Leuven tracht 
de verwantschappen en de evolutionaire geschiedenis van verschillende families in de bloemplanten op te 
helderen. Hiervoor worden diverse technieken zoals elektronenmicroscopie en DNA-analyse toegepast. 

Verslag

Speuren naar nieuwe plantensoorten in het regenwoud

Vincent Merckx (K.U.Leuven) en Moses Sainge (University of Buea) op zoek naar myco-heterotrofe planten op Mount 
Kupe (Kameroen). Het regenwoud op Mount Kupe is uitzonderlijk rijk. Er leven maar liefst acht soorten primaten, 
ongeveer 300 verschillende soorten vogels en er groeien meer dan 20 verschillende endemische plantensoorten. 
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zonlicht nodig om te groeien. Op sluwe wijze stelen ze hun 
noodzakelijke voedingsstoffen van omringende planten. Dit 
doen ze onrechtstreeks via mycorrhizale bodemschimmels 
waarmee de omringende planten gelinkt zijn. Deze 
zogenaamde ‘myco-heterotrofe’ levenswijze is verschillende 
malen ontstaan in diverse bloemplantenfamilies. Zo bevatten 
de orchideeënfamilie en de heidefamilie verschillende 
myco-heterotrofe soorten, waarvan je sommige ook in 
België kan aantreffen (bv. Stofzaad; Monotropa hypopitys 
en Vogelnestje; Neottia nidus-avis). De interactie tussen de 
bodemschimmel en de myco-heterotrofe plant is meestal erg 
specifiek en nog onvoldoende begrepen. Daardoor is er tot 
dusver nog niemand in geslaagd een Burmanniaceae-soort te 
kweken. 
Dat Burmanniaceae er een afwijkende levensstijl op na 
houden is meteen duidelijk: de meeste soorten hebben 
geen bladeren, ze zijn eerder wit dan groen en hebben 
zulke eigenaardige bloemen dat ze vaak verkeerdelijk voor 
zwammen aanzien worden. Vele soorten zijn uiterst zeldzaam 
en slechts gekend van één of enkele vindplaatsen. Bovendien 
groeien ze vaak in zeer moeilijk te bereiken gebieden en 
zijn ze enkel waar te nemen wanneer ze bloeien, gedurende 
slechts enkele weken tijdens het regenseizoen. De rest van 
het jaar houden ze zich onder de grond verborgen. 

Reizen om te leren (en te vinden)
Deze vreemde zeldzame planten roepen bij elke plantkundige 
meteen vragen op. Wat zijn de verwantschappen tussen de 
verschillende soorten? Hoe hebben deze planten zich over de 
tropen verspreid? Wanneer hebben ze hun licht-afhankelijke 
levenswijze ingeruild voor een plaats diep in de schaduw? 
Begin 2004 werd daarom een doctoraatsstudie opgestart, 
die door DNA-fragmenten van de verschillende soorten 
met elkaar te vergelijken, deze vragen wou beantwoorden. 
Burmanniaceae kan je nu eenmaal niet zomaar in de 
plantentuin gaan bewonderen. Vandaar dat we zelf expedities 
organiseerden om naar Burmanniaceae te speuren. Zo werd 
in augustus 2005 gestart met een uitgebreide zoektocht 
in de regenwouden van Frans Guyana. Dit weinig gekend 
tropisch stukje Frankrijk is uniek in vele aspecten. Buiten de 
hoofdstad Cayenne en de raketlanceerbasis van de Europese 
ruimtevaartorganisatie in Korou bestaat dit ‘département 
d’outre-mer’ uit onontgonnen tropisch woud dat aansluit 
bij het Amazone bassin. Een avontuurlijke dertigdaagse 
zoektocht leverde buiten een unieke ervaring en ontelbare 
muggenbeten, een heleboel zeldzame myco-heterotrofe 
planten op, waarvan sommige voor het eerst in Frans Guyana 
werden waargenomen. 

Afrothismia hydra 
in Korup National 
Park, Kameroen. 
De plant is slechts 
2 cm groot en 
komt enkel voor 
in het regenwoud 
op de grens van 
Kameroen en 
Nigeria.

Burmannia 
congesta tussen 
afgevallen bladeren 
op Mount Kupe. De 
dichte kruinlaag 
laat hier nauwelijks 
licht door, 
waardoor de plant 
geen concurrentie 
hoeft te vrezen. 

De Oiapoque-rivier vormt de natuurlijke grens tussen 
Frans Guyana en Brazilië. In het omliggende regenwoud 
werden verschillende zeldzame myco-heterotrofe planten 
ontdekt. Op de voorgrond bloeit Mourera fluviatilis 
(Podostemaceae). 

Tijdens het regenseizoen veranderen de wegen in 
Kameroen in modderpistes. Hier verspert een vrachtwagen 
die palmolie vervoert de hoofdweg tussen Ekondo-titi en 
Kumba. In het slechtste geval blijft de weg onbruikbaar tot 
het droge seizoen. 
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Om de kans op succes te vergroten, gebeurt het zoeken naar 
deze botanische rariteiten volgens een nauwgezet plan. Aan 
de hand van eerder ingezamelde soorten uit herbaria wordt 
een lijst opgesteld van potentieel interessante gebieden, 
waarna de bereikbaarheid en het beschikbare budget 
doorslaggevende elementen zijn die bepalen of een gebied 
in het reisschema kan ingepast worden. Voor vertrek moet 
ook een administratief avontuur tot een goed einde gebracht 
worden. Zonder de nodige inzamel- en exportvergunningen 
van bevoegde ministeries is een afreis immers onmogelijk. 
Tijdens de expeditie geldt bovendien de ongeschreven regel 
dat enkel indien er voldoende planten worden gevonden, 
er een exemplaar wordt gedroogd in silica-gel voor DNA-
analyse. Een aantal andere exemplaren worden op alcohol 
bewaard of tussen kranten gedroogd, wat latere identificatie 
mogelijk maakt. Uiteraard worden er ook uitvoerig foto’s 
gemaakt en gegevens verzameld over de habitat en densiteit. 

De speurtocht naar myco-heterotrofe planten werd in 
september 2006 voortgezet in de regenwouden van 
Kameroen. Vooral de regio rond Mount Cameroon, de 
hoogste berg van West-Afrika en een van de natste gebieden 
ter wereld, is een ware ‘hotspot’ voor myco-heterotrofe 
planten. Regelmatig duiken er nog onbeschreven soorten 
op. In tegenstelling tot Frans Guyana, waar de menselijke 
aanwezigheid erg beperkt is, bruist Kameroen van de 
bedrijvigheid. De combinatie van tropische regenval, de zeer 
slechte staat van de wegen en de torenhoge corruptie maken 
het niet makkelijk om de stukken primair tropisch regenwoud 
te bereiken. Zo is een fles whisky voor het plaatselijke 
dorpshoofd vaak een vereiste pasmunt om toestemming te 
krijgen het woud te betreden. Dankzij een uitstekende gids 
en een goede voorbereiding, beide onontbeerlijk voor de 
goede afloop van een expeditie, werden ook in Kameroen 
unieke vondsten gedaan. Verschillende soorten van het genus 
Afrothismia werden gelokaliseerd en ingezameld. Van dit 
cryptische Afrikaanse genus zijn een tiental soorten bekend, 
de meeste slechts van een paar waarnemingen. De hele 

plant is slechts enkele centimeters groot en komt meestal 
nauwelijks boven de afgevallen bladeren uit. De zoektocht 
naar zulke planten gebeurt dan ook letterlijk op de knieën! 

Van het woud naar het lab
Terug in Leuven gaat het recht naar het moleculaire lab. 
DNA wordt geëxtraheerd uit het kostbare materiaal en 
de basenvolgorde van verschillende specifieke genen 
wordt bepaald. Bij ‘gewone’ groene planten worden 
hiervoor meestal chloroplastgenen gebruikt, bij myco-
heterotrofe planten bieden nucleaire en mitochondriale 
genen een uitweg. De resultaten wijzen er alvast op dat 
de Burmanniaceae-familie bestaat uit twee verschillende 
evolutionaire lijnen, en dus strikt genomen uit twee aparte 
families. Als we de stambomen dateren blijkt dat de groep 
sterk diversifieerde bij het begin van het Eoceen (ongeveer 50 
miljoen jaar geleden) toen het klimaat op aarde uiterst warm 
en vochtig was, waardoor tropisch regenwoud oprukte tot 
lage breedtegraden. De aanpassingen aan dicht beschaduwd 
regenwoud kwamen de planten in deze periode ongetwijfeld 
goed van pas. Maar dat is weer een ander verhaal... 

Het is geen geheim meer dat de biodiversiteit onder immense 
druk staat door menselijke activiteiten. Onderzoek naar het 
ontstaan en de geschiedenis van de huidige soortendiversiteit 
is onontbeerlijk om de huidige biodiversiteitscrisis efficiënt 
het hoofd te kunnen bieden. Wat we niet kennen, kunnen we 
immers moeilijk beschermen. Of zoals T.C. Elliot al schreef: 
“We shall not cease from exploration and the end of all our 
exploring will be to arrive where we started... and know the 
place for the first time.”

door Vincent Merckx 
Laboratorium voor Plantensystematiek, K.U.Leuven

Kasteelpark Arenberg 31
B-3001 Leuven

Vincent.merckx@bio.kuleuven.be

Een van de vele dorpjes in het Bakossi-gebergte in Kameroen. Dit gebergte bevat een van de grootste stukken montaan 
regenwoud van West-Afrika. Steeds meer mensen komen zich in dit gebied met een rijke vulkanische bodem vestigen om 
er aan landbouw te doen. 
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First of all, I was worried about expenses connected with 
living abroad and I knew I would be missing my family and 
friends very much. I was also very afraid of not being able 
to learn and pass exams in English. But, if we do not try, we 
will never know, and after careful consideration I decided to 
become an Erasmus student at the K.U.Leuven, which I knew 
as a very famous university in Europe. 

When I arrived in Leuven together with a friend, we had no 
room to stay or no fixed programme to study. But thanks to 
the K.U.Leuven staff and services for international students, 
we had no problem finding a nice dormitory and a good 
solution for our exchange programme. I am especially 
grateful to prof. F. Volckaert, the Erasmus coordinator of 
the Dept. of Biology, for his patience and help. He put me 
in contact with prof. J. Winderickx, who made it possible to 
work in the Laboratory of Functional Biology. This means 
that my dreams became truth. Now, I had an opportunity 
to learn many new techniques in molecular biology and get 
a profound training in cell biology. I was assigned to work 
together with Ruben Ghillebert, one of the PhD students in 
the lab, who became my scientific buddy in a project aiming 
to better understand phosphate-induced signal transduction 
in yeast cells. With his enthusiasm, Ruben made sure that my 
stay at the K.U.Leuven became a great scientific experience. 
I’m convinced that this experience is very important for 
my CV and that it will enable me to find a better job in the 
future.

Apart from the scientific and more formal aspects, there 
is also the social part, meaning enjoying student’s life. 
Since the K.U.Leuven is involved in many student exchange 
programmes, there are special organizations, such as 
Pangaea, the meeting place for international students, and 
LOKO International, the council for international students, 
that made sure that I was almost immediately part of the 
student community. During the Orientation Days they help 
foreign students to familiarize with the university’s rules and 
life in Belgium. Moreover, they organize many interesting 
events like sightseeing tours and parties. Consequently, I met 
many interesting people from almost every part of the world 
and I learned many things about their countries, habits and 
culture. In particular, we enjoyed the Janus International 
Theatre, organized by Pangaea, where we gave spectacular 
and, of course very entertaining, performances. Furthermore, 
Leuven is a typical university city, offering many possibilities, 
especially when it comes to entertainment. If I wanted, I 

could go to a party every day, for instance in the student’s 
culture center ‘STUK’ or at the ‘Oude Markt’. 

Besides, Leuven is a very beautiful historical place, worth to 
visit. It is situated in the centre of Belgium and very close 
to six famous capitals (Brussels, Paris, Berlin, Amsterdam, 
London, Luxemburg) what makes it a great base to go 
sightseeing. You can enjoy traveling as often as you want, 
because public transport is very well organized. And finally, 
communication was never a big problem: almost everybody 
understands and speaks English, and of course practice 
makes perfect.

Because of my experience as an Erasmus student at the 
K.U.Leuven, I understand why employers prefer to take on 
people who were enrolled in the Erasmus programme. It 
really broadens up people’s minds. I am very happy that I 
participated, but unfortunately, next month I am going back 
to Poland. I’m sure that I will miss my life in Leuven very 
much.

Magdalena Barbara Gorecka, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Making a decision to become an Erasmus student is not easy because one has to choose between many 
advantages and disadvantages. I will tell you about my experience, which proves that taking part in the Erasmus 
exchange programme, made it worth putting all the effort.

Science@Leuven Internationa(a)l

The Erasmus experience:  
From K.U.Lublin to K.U.Leuven

Magdalena 
Goreck 
and her 
supervisor 
Ruben 
Ghillebert.
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In 1954 werd te Kinshasa de toenmalige Université Lovanium 
opgericht naar het voorbeeld van onze Alma Mater. Een 
van de eerste gebouwen die in 1957 op de campus te 
Kinshasa werd opgetrokken was de Faculteit Wetenschappen. 
Vandaag bestaat deze faculteit uit zes departementen en 
84 professoren. Het Departement Chemie staat er met 
28 professoren onder andere in voor de vijf jaar durende 
opleiding van een 500-tal studenten chemie. Sinds een 
aantal jaren tracht de Faculteit Wetenschappen van de 
Université de Kinshasa (UNIKIN) opnieuw de banden met 
de Leuvense universiteit aan te halen. De Kongolese decaan 
prof. Emile Kasende, zelf een chemicus die zijn doctoraat te 
Leuven behaalde, speelt hierbij een voortrekkersrol. 

Zoals binnen elk departement te Kinshasa is ook binnen 
het Departement Chemie de leeftijdsstructuur van het 
academisch personeel een prangend probleem geworden. Het 
merendeel van de professoren is immers ouder dan 60 jaar 
en een echte opvolging is nog niet voor morgen. Aangezien 
er geen echte mogelijkheden zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek kan de huidige jonge generatie niet te Kinshasa 
zelf doctoreren. Binnen het Departement Chemie te Kinshasa 
zijn er momenteel geen gekwalificeerde lesgevers meer voor 
de opleidingsonderdelen kristallografie en kwantumchemie. 
Tijdens een van de vorige bezoeken van decaan Emile 
Kasende kwam dan ook de vraag om hierbij vanuit Leuven 
hulp te bieden. Het Leuvense Departement Chemie 
introduceerde daarom een samenwerkingsakkoord in haar 

Zoek de link… 1425 – 1954 - 2008 
Samenwerking tussen de departementen chemie in Leuven en Kinshasa.

beleidsplan. Het departement selecteerde twee veelbelovende 
doctoraatsstudenten in de vakgebieden kristallografie en 
kwantumchemie met de bedoeling twee nieuwe professoren 
te vormen. We ontvangen sinds enkele jaren ook regelmatig 
Kongolese collega’s voor een korte bijscholing van ongeveer 
drie maanden. Maar dit is natuurlijk nog maar een eerste 
kleine stap! Om de toestand ter plaatse te analyseren nodigde 
prof. Zéphyrin Yav, departementsvoorzitter chemie, me uit 
voor een kort bezoek van een week. Tijdens dit bezoek van 
10 tot 17 juni 2008 werd ook het DEA (diplome d’étude 
approfondi) aan het Departement Chemie opgestart met 
een lessenreeks rond kristallografie en het gebruik van 
de Cambridge Structural Database, een kristallografische 
databank die door Leuvense bemiddeling gratis beschikbaar 
is aan het Departement Chemie te Kinshasa. Een 25-tal 
personen, hoofdzakelijk assistenten en werkleiders van het 
Departement Chemie, volgden deze lessenreeks in het Engels 
aangevuld met enkele oefeningen en demonstraties in het 
Frans. 

Tussendoor werden ook de verschillende laboratoria van 
het departement bezocht. Zoals op de gehele campus laat 
ook hier het onderhoud van de gebouwen te wensen over. 
Door gebrek aan middelen (de Kongolese regering betaalt 
enkel de weddes van het professorenkorps) is sinds het 
vertrek van de Belgische stichters het onderhoud in feite 
onbestaande. En daar waar de situatie soms iets beter is, is 
dit het gevolg van buitenlandse samenwerkingsprojecten. 
In de beginperiode was het Departement Chemie te 
Kinshasa als het ware een kloon van het Leuvense 
departement, met grote onderzoeksgroepen die werkten 
op analoge onderzoeksthema’s zoals het karakteriseren 
van waterstofbruggen, organische synthese en analytische 
chemie. Nu liggen de practicumlokalen chemie er desolaat 
bij. Door een onvoorspelbare watertoevoer is het bijna 

Op de foto met het departementaal bureau, de 
professoren Onyamboko, Yav en Kabangu.

Een 25-tal enthousiaste werkleiders en assistenten 
volgden de lessen kristallografie.
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onmogelijk om in de laboratoria te werken. Men is 
momenteel bezig met een opknapbeurt van de laboratoria 
en men installeert naast het Departement Chemie een groot 
waterreservoir als buffer om de practica en laboratoria van 
water te voorzien. Ook de onderzoekslaboratoria liggen 
er verlaten bij, op twee uitzonderingen na. Vooreerst is er 
de onderzoeksgroep die werkt op het isoleren van actieve 
natuurproducten uit planten. Kongo beschikt inderdaad over 
een weelde aan planten met medicinale eigenschappen. 
Het uiteindelijk ter plaatse karakteriseren van de actieve 
verbindingen blijft echter moeilijk aangezien men niet 
beschikt over de moderne identificatietechnieken zoals 
nucleaire magnetische resonantie of röntgendiffractie. 
Daarnaast is er ook een goed uitgerust lab voor onderzoek 
naar biobrandstoffen in volle ontwikkeling dankzij steun van 
de Kongolese regering.

Tijdens mijn bezoek kon ik in het guest house van de 
universiteit verblijven. Het guest house ligt op een uithoek 
van de campus in een wijk waar hoofdzakelijk professoren 
met hun familie wonen. De rit van het departement tot het 
guest house is een ware belevenis! De chauffeur rijdt de 
ganse tijd zigzag om de diepe putten in het betonwegdek 
(aangelegd in 1954, maar sindsdien nooit onderhouden) te 
ontwijken. In het guest house kan je even tot rust komen, 
het vriendelijke personeel doet zijn uiterste best om je 
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Maar ook hier 
zijn er regelmatig problemen met de watertoevoer! In de 
badkamer staat een grote ton water klaar voor het moment 
dat de waterleiding het laat afweten. Deze kleine ongemakjes 
worden echter volledig gecompenseerd door de zeer 
verzorgde Kongolese keuken en grote gastvrijheid.

The Centre for Higher Education Development (CHE) 
has recently launched a "Ranking of Excellent European 
Graduate Programmes" for the disciplines of biology, 
chemistry, physics and mathematics. The CHE Excellence 
Ranking includes universities from across Europe that have 
been selected on the basis of excellent research results. As 
such, the ranking supports prospective Master’s and PhD 
students in their search to find the most suitable European 
institute to conduct their master or doctoral programmes. 
In addition, the CHE highlights the research strengths of 
European institutes and provides ideas for the further 
improvement. 

The ranking is based on four criteria: number of 
publications, number of citations, number of frequently 
cited researchers and participation in the Marie Curie 
programme of the European Union. Only the departments 
with excellent achievements in at least one of these 
criteria are nominated and CHE awards them with a 
golden, silver or bronze medal. Departments that have 
been awarded a gold or silver medal are part of the Top 

Group, those that have been awarded at least three or 
more silver medals qualify for the Excellence Group. 

For the K.U.Leuven, all departments were nominated. 
The Biology department obtained an Excellence Group 
placement with golden medals for the number of 
publications and highly cited authors, and a silver medal 
for the number of citations. The departments of Chemistry, 
Physics and Mathematics were all ranked in the Top 
Group; the Chemistry department with a golden medal for 
publications and a silver medal for citations, the Physics 
department with a silver medal for publications and a 
bronze medal for Marie Curie projects, and the department 
of Mathematics with a golden medal for publications.

More facts and information about the CHE Excellence 
Ranking can be found at www.che-excellence-ranking.eu 
and www.excellence-ranking.org. 

by Joris Winderickx
Head Internationalisation – Faculty of Science

CHE-Excellence ranking places K.U.Leuven amongst the top of Europe

Een van de practicumzalen chemie.

Na mijn bezoek ben ik er nog meer van overtuigd dat onze 
Faculteit Wetenschappen en de verschillende departementen 
zich blijvend moeten inzetten om onze collega’s te Kinshasa 
te helpen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren 
zoals ter plaatse gaan lesgeven, gemeenschappelijke 
onderzoeksprojecten, en korte verblijven van Kongolese 
professoren en doctoraten te Leuven stimuleren. De 
band tussen Leuven en UNIKIN mag niet beperkt blijven 
tot een ingemetselde steen uit onze Leuvense Hallen 
in de fundamenten van het gebouw van de Faculteit 
Wetenschappen te Kinshasa!

door Luc Van Meervelt
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Campuspraat

Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van Planeet Aarde 2008 
wordt nog steeds 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 vinden telkens plaats op een dinsdagavond. Elke lezing 
vangt aan om 20.00u en eindigt rond 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 gra-
tis, maar inschrijven is wel vereist.
Voor meer informatie: www.kuleuven.be/planeetaarde2008/.

Programma 1ste semester 2008-2009

30.09.2008 Jan Hertogen De trage magmamolen van  
de diepe Aarde

21.10.2008 Roel Merckx Leven van het land in Afrika:  
mythe en realiteit

18.11.2008 Filip Volckaert Aarde en leven, bron van diversiteit

09.12.2008 Iain Stewart The state of the Planet,  
a health check

Studenten van de bacheloropleiding wiskunde wonnen met glans 
de vierde editie van de Landelijke Interuniversitaire Mathematische 
Olympiade (LIMO) die op vrijdag 23 mei plaats vond te Leiden, 
Nederland. Het Leuvense team “The knights who say pi” boog zich over 
tien uiteenlopende opdrachten en liet daarbij de concurrentie ver ach-
ter zich. Onder andere polynomen, een niet-lineaire recursie, percolatie-
roosters en de Weyl-identiteit waren thema’s die werden aangesneden. 
Aan deze Nederlandse olympiade namen 24 ploegen deel, waarvan drie 
uit Leuven. De Leuvense teams namen deel buiten competitie.

Op woensdag 11 juni kregen de wiskundestudenten echter droevig 
nieuws te horen. Arne Loosveldt, student eerste bachelor, lid van de 
nieuw verkozen presidiumploeg én deel uitmakend van het hierboven 
vermelde winnende team, was geheel onverwacht thuis overleden. Arne 
stond bij zijn medestudenten gekend als een enthousiaste jongen met 
vele capaciteiten en ambities. Hij was een vaste waarde op het gros van 
alle activiteiten van studentenkring Wina en was voor zijn vrienden een 
bron van kennis, wijsheid en behulpzaamheid. 

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

Wiskundestudenten beëindigen hun academiejaar tussen vreugde en verdriet

Drie leden van “The knights who say pi”, met van links naar 
rechts Christophe Debry, Arne Loosveldt en Arne Smeets.

Tijdens het practicum Veiligheid en Laboratoriumpraktijk 
leren de studenten uit het eerste bachelorjaar chemie en 
biochemie & biotechnologie de principes van het opzoe-
ken, evalueren en correct beheersen van risico’s verbonden 
aan chemische producten aan. Naast het doorgronden 
van enkele concrete situaties en het uitvoeren van een 
risicoanalyse leren ze ook een experiment te plannen en 
nauwkeurig te noteren in een laboschrift. Voor elk uit te 
voeren experiment dienen de studenten onder begeleiding 
op zoek te gaan naar de beste werkwijze en opstelling. 
Als kroon op het werk lanceren de studenten tijdens het 
laatste practicum een waterflesraket met als brandstof 
zuurstof- en waterstofgas, gassen die door de studenten 

eerst bereid worden en in de gepaste stoechiometrische 
verhouding gemengd worden. De ontsteking gebeurt 
elektrisch en bij het afvuren wordt de snelheid gemeten 
waarmee de raket de lanceerinstallatie verlaat. Samen met 
de overbrugde afstand bepaalt dit de score van de student. 
Voor het academiejaar 2007-2008 ging de beker naar de 
studenten Bram De Landtsheer en Vincent Gielen. Proficiat 
aan de winnaars!

Studenten chemie en biochemie & biotechnologie vuren raketten af!
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Op dinsdag 13 mei omstreeks het middaguur 
vertrokken wij, chemiestudenten van het 
eerste jaar, met professor Clays en monitor 
Ine Esters richting Antwerpen, voor het hoog-
tepunt van het jaar voor het vak Industriële 
en Technische Chemie: de jaarlijkse uitstap 
naar een chemisch bedrijf, dit jaar Total 
Petrochemicals in het Antwerpse havengebied.

Nadat we uitgelegd kregen aan de buschauf-
feur dat hij eerst nog enkele collega-chemisten 
moest ophalen in Sint-Niklaas (studenten uit 
Kortrijk) stapten we in de bus en begonnen 
aan een (zo bleek later) lange rit, onder een 
stralende zon.

Eén uur na het vertrek op de campus in 
Heverlee arriveerden we in Sint-Niklaas, waar 
een stuk of acht West-Vlaamse studenten ons 
vervoegden, en van daaruit reden we verder 
richting ’t Stad. Wat een relatief korte ver-
plaatsing leek op papier (of op een stafkaart 
van Vlaanderen zo u wilt) bleek in realiteit 
een lange busrit, in een bus waar de tempera-
tuur ondertussen flink gestegen was door de 
brandende zon. De sfeer op de bus was echter 
opperbest, dus niemand die zich iets aantrok 
van de lange trip. 

De chauffeur besloot om ons te trakteren op 
een korte ‘sightseeing’ in Vlaanderens mooi-
ste stad, Antwerpen, en reed zowat door de 
gehele binnenstad, om dan na een respecta-
bele omweg ten slotte uit te komen bij onze 
bestemming: Total Petrochemicals Antwerp.
We kregen allen een badge en een helm en 
volgden de begeleiders naar een lokaal, waar 
we getrakteerd werden op een hapje en een 
drankje. We namen plaats voor een groot 
scherm en luisterden naar de uitleg over het 
bedrijf Total, begeleid door een diavoorstelling. 
Het bedrijf werd zo aan ons voorgesteld, de 
site in detail getoond en de werking van Total 
toegelicht. Na een korte vragenronde, interes-
sant voor het te schrijven werkje achteraf, 
trokken we een overall en veiligheidsschoenen 
aan, en gingen opnieuw naar buiten.

Daar mochten we (alweer) plaatsnemen in een 
bus, die ons naar de controlekamer bracht. 
Onderweg gaf een medewerker van Total com-
mentaar bij de installaties die we passeerden. 
Na een blik in de controlekamer werd de groep 
opgesplitst in twee en maakten we een wan-
deling tussen de pomp- en kraakinstallaties. 
De vakkundige uitleg werd enigszins verstoord 
door het helse lawaai van de pompen, maar 
niettemin was de wandeling interessant en 
leerrijk. 

De twee groepen vervoegden elkaar opnieuw, 
we namen allemaal samen weer plaats in de 
bus en reden rond op de site. De gids ver-
schafte ons nog nuttige informatie over de 
andere installaties die op de site staan, toonde 
destillatietorens en waakvlammen, honder-
den pijpleidingen en opslagplaatsen, oude en 
nieuwe pompen, en noem maar op.

Na deze boeiende rondleiding op de site keer-
den we terug naar het ontvangstlokaal. We 
ruilden onze veiligheidsschoenen opnieuw in 
tegen ons eigen schoeisel en leverden onze 
overall in. We namen afscheid van de gids en 
gingen opnieuw op weg, richting Leuven met 
een tussenstop in Sint-Niklaas. Na alweer een 
lange maar gezellige rit in een iets koelere bus 
stonden we terug op de campus, en sloten het 
bedrijfsbezoek af. Was het interessant en leuk? 
Totally!

Bart Van den Bogaert,
student 1e ba chemie

In juni verscheen het boek “Mens, maatschappij en 
ruimte”, een postuum uitgegeven werk dat de meest 
relevante bijdragen uit het werk van Henk Meert 
bundelt, aldus de inleiding van Chris Kesteloot, Pascal 
De Decker e.a. Het vormt een rijk, verhelderend en 
inspirerend instrument in de strijd voor sociale recht-
vaardigheid.

Henk Meert was o.a. hoofddocent aan onze faculteit 
en voorzitter van Opbouwwerk Pajottenland. Hij ver-
richte onderzoek naar de geografische dimensie van 
rurale en stedelijke ontwikkeling, van armoede en 
uitsluiting, van dak- en thuisloosheid en schreef tal-
rijke studies. Op 20 oktober 2006 overleed hij geheel 
onverwacht op 43-jarige leeftijd. 

Colofon: Titel: Mens, maatschappij en ruimte | 
Auteur: Henk Meert | Samengesteld door Chris 
Kesteloot, Karen Stuyck, Etienne Van Hecke en Pascal 
De Decker | Uitgeverij EPO, Berchem. Met de steun 
van het Instituut voor Sociale en Economische 
Geografie K.U.Leuven, Opbouwwerk Pajottenland vzw 
en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning 
vzw. | Isbn 978 90 6445 487 5 | Paperback met 
flappen 15 x 22,5 cm | 368 pagina's, geïllustreerd met 
tabellen, grafieken, figuren en foto's | 35,00 euro | 
Verschijnt 29 augustus 2008

Tijdens de postervoorstelling van de bachelor-
projecten chemie werd de bijdrage van 
Maarten Vanbel bekroond met de posterprijs 
2008. 

Karen Stroobants won de 2008 CRC Press 
Chemistry Achievement Award. De prijs - 
een diploma plus de laatste editie van het 
Handbook of Chemistry and Physics (in 
gebouw F gekend als de bijbel van de chemie) 
- werd uitgereikt tijdens de receptie van de 
proclamatie van onze jongste bachelorslich-
ting op 5 juli 2008.

Mens, maatschappij en ruimte: een boek van, voor en over wijlen prof. Henk Meert

Twee korte mededelingen namens het Departement Chemie

Uitreiking posterprijs 2008

Verslag bedrijfsbezoek Total
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Van 11 tot en met 15 juli 2008 organiseerde 
prof. Veerle Darras van het Departement 
Biologie (Faculteit Wetenschappen) samen met 
prof. Eddy Decuypere en prof. Johan Buyse 
van het Departement Biosystemen (Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen) het 9th 
Symposium on Avian Endocrinology. Dit inter-
nationaal congres vindt plaats om de 4 jaar 
in een rotatie tussen Europa, Azië en Amerika. 
Het is een ontmoetingsplaats voor onderzoe-
kers die de controle en de functie bestuderen 
van hormonen bij vogels, zowel pluimvee als 
in het wild levende soorten. Het vormt dan 
ook de plaats bij uitstek waar fysiologen en 
ecologen, veldbiologen en onderzoekers uit 
de industrie elkaar vinden en ervaringen met 
elkaar uitwisselen.
Dit jaar vond het symposium plaats in de 
Universiteitshal van de K.U.Leuven. Het werd 
bijgewoond door zo’n 200 wetenschappers, 
afkomstig uit 24 verschillende landen ver-
spreid over alle werelddelen. De verschillende 
sessies behandelden de endocrinologische 
aspecten van ontwikkeling en groei, voort-
planting, immuniteit, stress, gedrag, bioritmen 
en ecotoxicologie. Naast deze thematische 
sessies was er ook een sessie specifiek voor 
jonge onderzoekers (doctoraatsstudenten of 

maximaal 2 jaar postdoc). Hierbij werd door 
een internationale jury uit 6 vooraf geselec-
teerde kandidaten de winnaar van de Young 
Investigator Award geselecteerd. Het congres 
sloot op 15 juli af met een banket in de 
Faculty Club van het Begijnhof.

Deze leuze slaat op de jaarlijkse wedstrijd van 
de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO: 
http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/
cas/) gericht naar 16- tot 18-jarigen. De 
scholieren worden gestimuleerd om als echte 
sterrenkundigen aan de slag te gaan en een 
project te schrijven rond een astronomisch 
onderwerp naar keuze. De meer artistieke 
studenten kunnen eveneens hun talenten bot-
vieren door hun creatie in te zenden voor een 
ander luik van de competitie.

Geïnspireerd door een artikel in De Standaard 
(11/10/2007) over het werk van toenmalig 
doctoraatsstudent (en huidige doctor) Pieter 
Deroo van het Instituut voor Sterrenkunde, 
werd de uitdaging aangegaan door de studen-
ten van het Spijker te Hoogstraten. Roeland 
Heerema, Gerben Van Ranst en Liesbeth 
Schenkels schreven een project getiteld: "Live 
and Let Die: the story of aged binary stars". 
Voor zijn doctoraatsonderzoek rond binaire 
sterren, maakte Pieter gebruik van de relatief 
nieuwe techniek van de optische interferome-
trie, waarbij op een slimme manier licht van 
twee telescopen wordt gecombineerd om de 
ruimtelijke resolutie van een heel grote teles-
coop te simuleren.

9th International Symposium on Avian Endocrinology

Wetenschap en kunst. De 'Red Rectangle' is een nogal befaamde nevel, gevormd door 
materie uitgestoten door een dubbelster. De bovenstaande figuur is de opname met 
de Hubble-ruimtetelescoop gemaakt door prof. Hans Van Winckel, de figuur op de 
volgende pagina is de artistieke weergave ervan die mevrouw Verstraelen voor Hans 
schilderde, ten teken van erkentelijkheid voor zijn hulp bij het 'Catch a star'-project.

"Catch a star"
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Cursusdienst Scientica ingehuldigd-26-

In hun tekst werkten de scholieren enkele kenmerken uit van de ster-
evolutie en vooral dan de evolutie in een dubbelsysteem. Het begrip 
'ruimtelijke resolutie' werd ook aan hun medestudenten aangetoond 
door ze allemaal mee te nemen op een avondje sterren kijken. Aan de 
hand van de angulaire afstand tussen Alcor en Mizar, die samen de 
voorlaatste ster van de steel van de Grote Beer vormen, konden ze 
nagaan hoe goed de ogen van hun studiegenoten waren.

Omdat toch niet alles beschikbaar is op het web (leve wikipedia) werd 
ook assistentie gevraagd bij de onderzoekers zelf. Pieter Deroo was 
ondertussen naar de USA vertrokken als postdoc en daarom werden 
ze uitgenodigd door de doctoraatspromotor prof. Hans Van Winckel, 
om op een namiddag hun project te komen bespreken samen met hun 
begeleidster, de lerares geografie Ann Verstraelen.

Zoals het ook in het echte onderzoek geldt, werd de deadline gehaald 
met de nodige stress. Na enkele maanden kwam dan het goede nieuws 
dat hun project als eerste van enkele honderden werd gerangschikt! 
Bijgevolg maken ze zich nu op om een bezoek te brengen aan een van 
de beste observatoria van de wereld in de Atacama-woestijn te Chili.

Dat de vijf kringen van de Faculteit Wetenschappen steeds nauwer 
met elkaar samenwerken is geen nieuwigheid. Dat ze, in hun samen-
werkingsverband Scientica, de motivatie in huis hebben om vanaf 
academiejaar 2008-2009 een gezamenlijke cursusdienst op poten te 
zetten, is echter wel iets nieuws. Baanbrekend bijna, en enig in het 
Leuvense studentenlandschap. Deze verregaande symbiose zal voorde-
len opleveren voor de kringen, de docenten, maar vooral ook voor de 
studenten. Schaalvergroting betekent immers een lage(re) prijs (zowaar 
de laagste in Leuven), bredere openingsuren, doorgedreven informati-
sering en kwalitatieve dienstverlening. De Scientica Cursusdienst, die er 
zonder steun van de faculteit niet zou zijn gekomen, belooft dan ook 
een grote meerwaarde te bieden voor de studenten van de Faculteit 
Wetenschappen.

Op 6 mei 2008 werd de cursusdienst alvast plechtig geopend tijdens 
een receptie, zoals te zien op bijgevoegd beeldmateriaal.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 mei tot 31 juli 2008

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Biologie 5 mei 2008 Steven JANSSENS Phylogeny of Balsaminaceae: integration of molecular 

systematic and palynological data.

E. Smets / S. Huysmans

Biologie 9 mei 2008 Vincent MERCKX Myco-heterotrophy in Dioscoreales: systematics and evolution. E. Smets / S. Huysmans

Biologie 19 mei 2008 Hye-Kyoung MOON Systematic studies in Mentheae (Lamiaceae): morphology, 

evolutionary aspects, phylogeny.

E. Smets / S. Huysmans

Wiskunde 20 mei 2008 Spyridoula TSONAKA Models for handling coarsening and non-monotone 

missingness in clinical trials.

M. Hubert / G. Verbeke / E. Lesaffre 

Wiskunde 20 mei 2008 Dimitris RIZOPOULOS Joint modelling of longitudinal and survival data. I. Gijbels / G. Verbeke / E. Lesaffre 

Natuurkunde 20 mei 2008 Malgorzata PAWLAK Ni-silicides as gate electrode materials for scaled CMOS 

technologies.

A. Vantomme

Wiskunde 22 mei 2008 Sandra DESCHAMPS An algebraic approach to simply transitive and crystallographic 

NIL-affine actions and the generalized Auslander conjecture.

K. Dekimpe

Biologie 23 mei 2008 Claude BELPAIRE Pollution in eel. A cause of their decline? F. Ollevier / F. Volckaert

Wiskunde 23 mei 2008 Steven VERPOORT The geometry of the second fundamental form: curvature 

properties and variational aspects.

L. Verstraelen

Biologie 26 mei 2008 Tom JANSSEN Discovery and functional analysis of a pigment dispersing 

factor (PDF) and a cholecystokinin / gastrin-like signaling 

system in Caenorhabditis elegans.

L. Schoofs

Biologie 28 mei 2008 Tadesse DEJENIE The ecology of reservoirs in the semi-arid highlands of Tigray, 

Northern Ethiopia, with special reference to zooplankton.

L. De Meester

Geologie 29 mei 2008 Jorinde SPRONG Late Danian - early Selandian (62-60 Ma) sea-level and 

climatic changes of the southern Tethys (Egypt and Tunisia). 

Biostratigraphy and paleoenvironmental reconstructions based 

on foraminifera and other microfossils.

R. Speijer / E. Steurbaut

Scheikunde 30 mei 2008 Gopakumar GOPINADHANPILLAI Computational studies of doped germanium nanoclusters. M. Nguyen

Wiskunde 4 juni 2008 Maurice DUITS Spectra of large random matrices: asymptotic analysis of (bi)

orthogonal polynomials and Toeplitz determinants.

A. Kuijlaars

Biologie 9 juni 2008 Babs VAN DE PLAS Leeftijdsafhankelijke versus letselgeïnduceerde differentiële 

eiwitexpressie in de neocortex van de muis: overeenkomsten 

en verschillen.

L. Arckens / P. Verhaert 

Biologie 13 juni 2008 Sofie VANPOUCKE Varkensbeheer in het Romeinse en vroeg-Byzantijnse 

Sagalassos (Turkije): een archeozoölogische benadering.

W. Van Neer / M. Waelkens 

Biochemie 17 juni 2008 Cicerone TUDOR Dynamics and interactions of peroxisome proliferator-activator 

receptor and biliverdin reductase in living cells studied by 

fluorescence correlation microscopy.

Y. Engelborghs / B. Desvergne

Natuurkunde 17 juni 2008 Stijn VANDEZANDE Controlling the magnetic domain configuration in 

microstructured thin Fe films.

C. Van Haesendonck / K. Temst

Natuurkunde 23 juni 2008 Yves VANDECAN Wetting and line tension study in absorbed colloid-polymer 

mixtures from phenomenological interface theory.

J. Indekeu

Geologie 27 juni 2008 Ben DEWEVER Diagenesis and fluid flow in the Sicilian fold-and-thrust belt. R. Swennen

Natuurkunde 27 juni 2008 Vasco SERRAO Defect characterization of Europium implanted Gallium Nitride. A. Vantomme

Natuurkunde 1 juli 2008 Dieter VAN DEN BLEEKEN Multicentered black holes in string theory. W. Troost / F. Denef

Wiskunde 3 juli 2008 Lise VAN PROEYEN Local zeta functions for ideals and the monodromy conjecture. W. Veys

Biochemie 4 juli 2008 Patrick VANDORMAEL Molecular mechanisms for ammonium sensing and signaling 

through the FGM pathway in Saccharomyces cerevisiae.

J. Thevelein

Scheikunde 4 juli 2008 Samuel MOORS Conformational freedom of chromophores in proteins by 

molecular modeling.

A. Ceulemans

Wiskunde 7 juli 2008 Nikolas VANDER VENNET Probabilistic boundaries of discrete quantum groups. S. Vaes

Natuurkunde 10 juli 2008 Laurent DE RYCK Acoustical characterisation of macroscopically inhomogeneous 

porous materials: direct and inverse scattering problems under 

the rigid frame assumption.

W. Lauriks / A. Wirgin
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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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