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60 jaar Chemika

Faculteit Wetenschappen
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Wetenschap in breedbeeld

Het is groen, het geeft 
licht en je krijgt er een 
Nobelprijs voor

Christmas Lecture 2008
prof. Willy Benz



Voorwoord

De Franse filosoof Alain Finkielkraut beweert dat het publiek debat wordt gevoerd door 
actoren die hetzij een extreme, hetzij géén eigen mening hebben. Dat levert een hallucinant 
maar herkenbaar schouwspel op van een discussie tussen fanatici en ledepoppen. Mijn 
bekommernis is om deze valkuilen van de openbare ruimte zorgvuldig te ontwijken bij het 
aansnijden van een thema dat op dit eigenste moment onze aandacht gaande houdt: het 
betreft de verhouding tussen fundamentele en toegepaste wetenschap. Een hernieuwde 
polarisatie is merkbaar waarin de ene aandacht claimt om de zuivere curiosity driven 
wetenschap te redden uit de maalstroom van de toepassingen, en de andere zich ergert aan 
de overdreven nadruk op bibliometrische indicatoren die zij op alle beleidsniveaus menen waar 
te nemen en die het toegepast onderzoek benadelen. Voor beide zijden lijkt een deel van het 
antwoord te bestaan in een scherpere profilering van de eigen kenmerken.

De discussie is niet wars van overdrijvingen. De middelen die het Bijzonder Onderzoeksfonds 
verdeelt, worden moeiteloos verward met de totaliteit van de onderzoeksinvesteringen, 
terwijl ze bv. in het resultaat van 2007 slechts een aandeel van 25% van het K.U.Leuven-
budget voor onderzoek vertegenwoordigen. In discussies hoort men vaak dat het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en het Bijzonder Onderzoeksfonds in dezelfde korf worden 
gelegd, terwijl het toch twee onderscheiden instituties zijn met eigen regels en totaal 
verschillende wijzen van beoordeling, die zeker voor elkaar geen rekenschap wensen af te 
leggen. De hyperbool, het pars pro toto en de gelijkschakeling: men herkent de stijlfiguren van 
de retoriek. Zij voeden de percepties, waarvan ze naar eigen zeggen de exponenten zijn.

Wetenschap beschrijft niet alleen de wereld, ze verandert die ook. Zij gaat niet noodzakelijk 
vooraf aan technologische en maatschappelijke revoluties, ze is er vaak het gevolg van. In het 
licht van dit historisch gegeven is een polarisatie van de geesten een verfoeilijke oefening. 
Bescherming van de eigenheid zou moeten plaats ruimen voor een cultuur van openheid 
waarin men alert is voor wat er rondom ons gebeurt. Onder die voorwaarden is een zuivere 
profilering dus niet het beste antwoord. Wie ze voorstaat moet er ook de nadelen bij nemen, 
met name dat instellingen die onderzoeksgelden verstrekken, ook nauwkeurig omschrijven aan 
welk soort onderzoek ze deze willen besteden.

Is er dan niets aan de hand? ... zult u me vragen. Toch wel, maar de echte problematiek ligt 
dieper en loopt dwars door fundament en toepassing. Het onbehagen van de onderzoekers 
reflecteert hun onzekerheid ten aanzien van een verandering die zich aan de wetenschappen 
voltrekt. Het paradigma van onderzoek dat op vrij initiatief door een individuele onderzoeker 
of een team onafhankelijk van andere initiatieven wordt opgezet en waarvoor vervolgens 
op competitieve basis financiering wordt gezocht, moet naast zich een ander model dulden 
waarbij middelen worden samengetrokken rond vooraf bepaalde zogenaamde strategische 
thema’s. Dergelijk model noemt ‘prioritizing’. De grote uitdaging voor een onderzoeksbeleid is 
beide stromingen aan bod te laten komen en op elkaar af te stemmen. 

Het initiatief van de Groep Wetenschap & Technologie om interdisciplinaire onderzoekscentra 
op te richten moet precies in dit perspectief worden geplaatst. Centra zijn gesteund op de 
creatieve krachten van de individuele onderzoekers, en om die redenen kregen de prioriteiten 
en thema’s van de centra slechts gestalte na een intense en brede campagne op het terrein. 
De centra moeten aan het onderzoek een sterk draagvlak bezorgen, grote versnippering van 
middelen voorkomen, en een perspectief op langere termijn verschaffen. Ze moeten ons in 
staat stellen het doctrinair debat te laten voor wat het is, en onze aandacht te richten op de 
kennis die we kunnen ontwikkelen.

Wat is er nodig om te slagen? In feite draait het om eenvoudige dingen: een mentaliteit 
van openheid, en een onderzoeksbeleid dat dit vertrouwen waardig is. Over weinig zijn jullie 
aangesteld, veel ligt dus nog in het verschiet.

Arnout Ceulemans, onderzoeksdirecteur Groep Wetenschap & Technologie

Inhoudstafel 
 3 - 4  In beeld

 5 - 8 Actueel

 9 - 11  Kringnieuws

 12 - 13  Hoe is het nu met…?

 14 - 16  Verslag

   17  Internationa(a)l

 18 - 22  Campuspraat

   23  Doctoraten

   24  Colofon

De onderzoekscentra van 
de Groep Wetenschap & 

Technologie zijn opgebouwd 
rond 4 onderzoeksthema's: 

information, matter,  
life en habitat.  

Meer weten over deze centra? 
Neem een kijkje op  

set.kuleuven.be/phd/ 
programmes.htm
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Onstaansjaren
Anno 1948: Hugo van Looy, Leo Demeyer, Bert Hermans, 
Pol Laporte en Robert Vercouteren richtten in het luguber 
café “Bij Marraine (TTT)” op de Oude Markt een nieuwe 
studentenkring op. Zij waren in 1944-‘45 begonnen aan 
hun studies scheikunde en bijna afgestudeerd. Vooral aan 
onderwijswerking, sportieve activiteiten en studentikoze 
bijeenkomsten werd hard gewerkt. Zo waren er bv. de 
maandelijkse clubavonden in het bovenlokaal van het café 
van het sportkot. Eerst was er een voordracht over een 
ernstig onderwerp (ik geloof dat al de toenmalige chemisten 
van het bedrijf Gevaert de revue zijn gepasseerd) en daarna 
was er een drinkgelag waarbij natuurlijk heel de voordracht 
uitgeveegd werd. Clubspeeches gingen bv. over uiterst 
ingewikkelde instrumenten zoals de vliegenvanger of de 
sigarenopsteker. Ze doopten dit geesteskind Chemika en vele 
jaren zouden volgen...

Ook in zijn prille jaren probeerde Chemika al heel wat 
serieuze zaken te bewerkstelligen bij de K.U.Leuven. Zo begon 
men begin jaren vijftig met een monitoraat avant la lettre. 
De mensen van het selecte oprichtersclubje namen elk drie 
eerstejaarsstudenten onder hun hoede en begeleidden hen 
naar eigen goeddunken. Men hoopte dat de universiteit 
dit zou overnemen, maar officieel werd het monitoraat 
pas in 1968 opgericht… Dit mooie systeem bestaat ook nu 

nog onder de naam ‘Peter en Meter’. Elk jaar wordt in een 
groot stadsspel aan de eerstejaars bekend gemaakt wie hun 
begeleidende meter of peter zal zijn. Aansluitend volgt dan 
naar goede gewoonte de wekelijkse kringavond.

De woelige jaren '60
"Leuven Vlaams" ging ook aan de chemisten en biochemisten 
niet voorbij. Op de faculteit circuleerden er "Walen buiten"-
petities. Iedere Vlaming die aan de universiteit werkte, 
tekende. In de jaren ‘60 was men bijna voltijds bezig met 
“Leuven Vlaams” en de verhuis van de Walen naar Louvain-
la-Neuve. Tijd voor eigen activiteiten was er nog nauwelijks, 
vandaar dat men soms meewerkte aan de initiatieven van 
het overkoepelende KVHV-cultuur. Zo was er bijvoorbeeld 
een chansonavond van KVHV-cultuur in het Huis van de 
Vlaamse Leergangen op woensdag 13 december 1968 met 
kleinkunstenaars Jules De Corte en Sacha Denisant. 

Wat wel nog uitgebreid gevierd werd, was de jaarlijkse 
schachtendoop. Die vond in 1960-'61 plaats in een lokaal 
boven het restaurant 'Breughel' in de Muntstraat. Er werd 
duchtig gezongen en men werd meermaals in Latijnse 
bewoordingen aangespoord om het glas te heffen en de 
kelen te smeren. Dan volgde de doop. Daartoe had men een 
Manneke Pis uit glas geblazen waarmee je water kon spuiten. 
De schachten moesten naar voor komen en werden met een 
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In beeld

Chemika wordt 60!
12de lustrumviering.

Tijdens hun laatste practicum bouwden de studenten tweede licentie scheikunde (richting organische chemie) in 1981 de 
grootste opstelling ooit! 
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Lustrumviering 2008: de aanwezige presessen in het 
Chemika-lokaal.

Lustrumviering 2008: tijdens de receptie zingen de 
aanwezigen het Chemika-lied.

klets water (bier was het niet) op haren en gezicht gedoopt. 
Al bij al een propere methode. Of er ook porren (vrouwelijke 
studenten) werden gedoopt is ons nog een raadsel.

Lustrumviering 2008
Om onze verjaardag te vieren werden professoren, 
ex-presessen en alumni op vrijdag 24 oktober uitgenodigd. 
Plaats van afspraak was ons aller heimat 'den F' waar 
uiteindelijk een 100-tal personen verzamelden. Het 
triumviraat (Departement Chemie, Chemici Leuven en 
Chemika) hield er een mooie nostalgische avond. Om 16u 
startten er rondleidingen door de huidige labo’s en er was 
een doorlopende tentoonstelling met oude foto’s, verhalen 
en objecten. Een receptie met aansluitend koud buffet 
maakte de avond compleet. Ook de huidige Chemika-leden 
konden in de daaropvolgende week nog de tentoonstelling 
bezoeken. Voor hen stond op maandag 27 oktober in de 
agenda eveneens een receptie 'bier en bitterballen' met stip 
genoteerd.

De traditie zet zich voort...
Ook in het tweede semester zal Chemika het niet nalaten 
rustig verder te vieren. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over 
een officiële kostuumcantus met zo veel mogelijk huidige en 
ex-leden. Die zou dan in de mate van het mogelijke volgens 
de oude tradities gebeuren en bij voorkeur nog voorgezeten 
worden door een illustere Chemikafiguur uit het heden of 
verleden. Verveling zal voor een andere keer zijn...
Bij deze wensen wij iedereen te bedanken die een steentje 
heeft bijgedragen aan de omvangrijke geschiedenis van 
Chemika en in het bijzonder zij die materiaal, foto's of verha-
len ter onzer beschikking stellen of zullen stellen!

Tot lustrum!
door Wouter Proost, 

in naam van Lustrumwerkgroep Chemika

Medestichter en 
preses 1949-'50  
Robert Vercouteren 
achter een 
polarimeter.

Tijdens het mondeling 
examen van scheikunde 
van een studente bij 
prof. Verhulst bracht 
de pedel een kop koffie 
voor de professor. De 
studente dacht dat het 
een vrijgevig gebaar was 
om de studenten op hun 
gemak te stellen en begon 
van het kopje koffie te 
proeven. Prof. Verhulst 
(steeds zonder glimlach) 
vroeg: "Smaakt het 
juffrouw?".

René Laga (licentiaat 
1957, doctoraat 1959)

Chemika-lied
Wij zijn de stoere alchemisten

Wij drinken bier tot in ons kisten
Wij maken chloor

En geraken overal door
Wij kunnen zwavelzuur bereiden

Het CO2 schuimt in de pinten
Die wij wetenschappelijk uit gaan drinken

Heft het glas omhoog
Want op 't labo daar is 't maar droog

Leve de club der alchemisten
Al zijn wij zat wij blijven staande

Wij hebben een evenwichtsconstante
Wij zingen luid

van "Chemika Vooruit"
Wij kunnen bier assimileren
Wij zijn de semicarbazonen

Wij scheiden aldehyden en ketonen
Wij zijn op ons gemak in de strafste ammoniak

Wij zijn de semicarbazonen

Hugo Van Looy, 1948
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Willy Benz was de eerste doctoraatsstudent van Michel 
Mayor, de ontdekker van de eerste planeet bij een andere 
ster, en eredoctor van de K.U.Leuven in 2001. Zijn doctoraat 
handelde over de evolutie van de rotatie van sterren. Een 
langdurige postdoctorale loopbaan in de Verenigde Staten 
bracht hem achtereenvolgens in Los Alamos (1984-'86), 
in Harvard als ‘Associate Professor’ (1986-'91) en aan de 
universiteit van Arizona als ‘Professor of astronomy and 
planetary sciences’ (1991-'97). 

Als onderzoeker moet prof. Benz het meer hebben van 
computers dan van telescopen. In Los Alamos geraakte hij 
vertrouwd met nauwkeurige hydrodynamische simulaties. 
Van hem zijn de eerste 2D-modellen van supernovae, die 
van groot belang zijn gebleken om realistische explosies 
te simuleren. Hij werkte ook mee aan de ontwikkeling van 
simulaties van het ontstaan van de Maan als resultaat van 
een impact op de Aarde, een theorie die thans vrij algemeen 
wordt aanvaard. Die impacttheorie paste hij ook toe om 
de zware ijzerkern van Mercurius te verklaren en om de 
samenstelling af te leiden van de komeet Shoemaker-Levy 9 
toen die in 1994 op Jupiter crashte. 

Sinds 1997 is Willy Benz terug in Zwitserland, als hoogleraar 
fysica aan de universiteit van Bern. Hij is er zowat de 
theoreet geworden van de omwenteling die zijn promotor in 
1995 teweegbracht. Zijn huidig onderzoek is dan ook gericht 
op het simuleren van het ontstaan van planetenstelsels in al 
hun diversiteit. Met daarbij aandacht voor hetgeen ons eigen 
zonnestelsel al dan niet uniek maakt. Hij behoort tot het 
bredere team dat steeds nieuwe exoplaneten blijft vinden en 
was betrokken bij een andere primeur: de ontdekking van een 
exoplaneet in de ‘bewoonbare zone’ van haar ster, meteen 
een link naar de astrobiologie.

Voor zijn onderzoek ontving Willy Benz in 1988 de ‘Milton 
Fund Award’. Maar ook zijn onderwijskwaliteiten werden 
bekroond in de Verenigde Staten, waar hij in 1989 de 
‘Thomas Temple Hoopes prize for excellence in undergraduate 
teaching’ ontving. Bijna 20 jaar later heeft hij niets van 
zijn didactische kwaliteiten verloren, wel integendeel! 
Willy Benz staat garant voor opnieuw een interessante en 
onderhoudende Christmas Lecture!

door Christoffel Waelkens
Praktische informatie: zie p. 9

De Christmas Lecture van 13 december 2008 staat in het kader van de overgang van het Jaar van Planeet 
Aarde naar zowel het Darwinjaar als het Jaar van de Sterrenkunde. We hadden dus nood aan een planetaire 
wetenschapper met oog voor hetgeen zich op die planeten eventueel afspeelt. We hebben hem gevonden in de 
persoon van prof. Willy Benz (Neuchatel, 1955), thans directeur van het ‘Institute of Physics’ van de universiteit 
van Bern.
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Actueel

Christmas Lecture 2008

Willy Benz



Actueel
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Yves Engelborghs en Johan Hofkens zijn beiden professor 
aan de Faculteit Wetenschappen. De eerste is verbonden aan 
de Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie, 
de tweede aan de Afdeling Moleculaire en Nanomaterialen, 
die allebei tot het Departement Chemie behoren. Mijn 
gesprekspartners knikken eensgezind "ja" als ik de eerste 
vraag stel.

S@l: Verdiende prijs?

Johan Hofkens: "Ik heb niemand die voeling heeft met 
biochemie iets negatiefs horen zeggen." 

Yves Engelborghs: "De 'scheikundige scheikundigen' vinden 
het misschien wat te biologisch. Maar ik vind dat een 
achterhaalde discussie. De grens tussen biologie en chemie is 
vervaagd. De ontwikkeling van GFP heeft de chemie trouwens 
echt nodig gehad. Roger Tsien heeft veel te danken aan zijn 
chemieachtergrond. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan 
naar fluorescente indicatoren en er zelf ontwikkeld. Daardoor 
kon hij snel het potentieel van GFP zien."

S@l: U spreekt over fluorescente indicatoren, maar ik 
ben een complete scheikundeleek. Kunt u me uitleggen 
waarom GFP een Nobelprijs verdient? 

Johan Hofkens: "'t Is begonnen toen een Japanse 
onderzoeker, Osamu Shimomura, ontdekte dat de 
kwallensoort Aequorea victoria groen oplicht in het 

De Nobelprijs scheikunde ging dit jaar naar Osamu Shimomura, Martin Chalfie en Roger Tsien voor de ontdekking 
en ontwikkeling van het 'groen fluorescente proteïne' – GFP, voor de vrienden. De saga van GFP begon met een 
kwal. Intussen is GFP een belangrijke onderzoekstechniek in uiteenlopende wetenschappelijke en industriële 
onderzoekscentra. En het einde is nog niet in zicht. Waarom GFP niet gebruiken om fundamentele fysische 
limieten te omzeilen? Duidelijk tijd voor een interview met Yves Engelborghs en Johan Hofkens, dus.

Het is groen, het geeft licht en je krijgt er een Nobelprijs voor 
Yves Engelborghs en Johan Hofkens over GFP.

Prof. Johan Hofkens (links) en prof. Yves 
Engelborghs (rechts). 

Aan de K.U.Leuven wordt al sinds 1997 onderzoek 
gedaan naar GFP. Yves Engelborghs bestudeert 
onder meer eiwitten van het AIDS-virus, in 
samenwerking met de onderzoeksgroep van dr. 
Zeger Debyser in de Faculteit Geneeskunde. Hij 
onderzoekt ook de dynamica van receptoreiwitten 
in de celkern en het mechanisme van aggregerende 
proteïnen.  

Johan Hofkens' onderzoeksdomeinen omvatten 
onder meer de fotofysica van GFP, superresolutie 
microscopie, mutaties van GFP en toepassingen 
in biologisch gericht onderzoek ('stochastic gene 
expression'). Voor verschillende aspecten van dit 
onderzoek werkt hij samen met de Leuvense bio-
ingenieurs Jan Michiels en Jos Vanderleyden en met 
Willem Annaert van de Faculteit Geneeskunde.

GFP is een 
eiwitmolecule met 
een structuur die er 
een beetje uitziet 
als een colablikje. 
Chemici en biologen 
noemen het een 
bètavat. 
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maanlicht. Hij is die kwallen begin jaren zestig gaan 
bestuderen en heeft er dan GFP ('green fluorescent protein') 
uit geïsoleerd. GFP is een eiwitmolecule met een structuur die 
er een beetje uitziet als een colablikje. Chemici en biologen 
noemen het een bètavat. In het midden van het blikje zitten 
drie aminozuren die een reactie ondergaan in aanwezigheid 
van zuurstof. Die reactie leidt tot een fluorescente molecule, 
een stof die groen licht begint uit te zenden als ze met blauw 
licht bestraald wordt. Shimomura wist niet hoe belangrijk 
GFP zou worden. Hij heeft eens al grappend gezegd dat zijn 
grootste bijdrage was dat hij een machine heeft ontwikkeld 
om de kwallen automatisch te slachten, zodat er meer GFP 
geïsoleerd kon worden."

Yves Engelborghs: "Twintig jaar lang gebeurde er met GFP 
weinig dat echt spectaculair genoemd kan worden. Maar eind 
jaren tachtig, begin jaren negentig bepaalde Douglas Prasher 
de gensequentie. De Amerikaanse onderzoeker Chalfie 
slaagde er in om het DNA dat codeert voor GFP tot expressie 
te brengen in het genetisch materiaal van andere organismen 
en het te koppelen aan andere eiwitten. Eenvoudiger gezegd: 
hij kon eiwitten van andere organismen doen fluoresceren. 
Dat is natuurlijk erg interessant. Je kunt daardoor namelijk 
zien waar zo'n eiwit zit en hoe het beweegt. Bijvoorbeeld 
in een cel, tussen honderden andere eiwitten. Je moet geen 
externe indicatoren meer aanbrengen die moleculen kunnen 
beschadigen. Je hebt ineens een erg krachtig instrument om 
celwerking te bestuderen." 

Johan Hofkens: "Helaas was het GFP in die andere 
organismen oorspronkelijk niet ideaal voor onderzoek. Het 
werd bijvoorbeeld snel gebleekt door licht: het was niet 
zo fotostabiel. De grote verdienste van Tsien – nog een 
Amerikaan - is dat hij midden de jaren negentig mutanten 
van GFP heeft ontwikkeld die veel bruikbaarder zijn als 
onderzoeksinstrument."

Yves Engelborghs: "Tegenwoordig gebruiken veel laboratoria 
GFP en verwanten om eiwitten een kleur te geven. Er worden 
dan beelden gemaakt van hun locatie. In ons laboratorium 
onderzoeken we ook de dynamica van proteïnen in een cel. 
Daarmee bedoel ik hoe snel ze bewegen en welke interacties 
ze ondergaan terwijl de cel verder leeft. De modellen om 
dat in kaart te brengen staan nog in hun kinderschoenen, 
maar de ontwikkeling van GFP was een essentiële stap 
vooruit bij het zoeken naar inzicht in de werking van een 
cel. We proberen ook te begrijpen hoe de fluorescentie van 
GFP ontstaat. Zo kunnen we haar onder controle krijgen en 
aanpassen." 

S@l: Intussen wordt GFP al gebruikt in wat ik maar 'de 
industrie' zal noemen. Een firma als Tibotec in Mechelen 
gebruikt GFP bij de ontwikkeling van medicijnen. 

Johan Hofkens: "Toen Shimomura zijn kwallen slachtte, 
dacht hij niet aan toepassingen, commerciële noch andere. 
Dat is typisch voor fundamenteel onderzoek. Fundamenteel 
onderzoek is hard werken, proberen te begrijpen, volhouden, 
frustratie verbijten, maar ook de kansen grijpen als ze 
zich voordoen. Wat in het Engels 'serendipity' heet. Maar 
zonder dat trage, schijnbaar richtingloze en niet planbare 
fundamentele onderzoek zouden er ook geen commerciële 
toepassingen zijn."

S@l: Dit is allemaal hoogst interessant. Maar toch 
is scheikunde in de media niet zo populair als hoge-
energiefysica, biologie, evolutietheorie, enzovoort. 

Yves Engelborghs: "We communiceren wel degelijk. De 
voorzitter van het Departement Chemie, professor Luc Van 
Meervelt, nodigt bijvoorbeeld leerlingen uit bij 'Prof. A. Toom'. 
Er is veel meer dan de populaire media alleen." 

S@l: Maar nestelt de K.U.Leuven zich niet wat té 
comfortabel in haar rol als grootste universiteit van 
Vlaanderen? 

Yves Engelborghs: "In de cultuur waarin ik als onderzoeker 
gevormd ben, was communicatie met het brede publiek geen 
prioriteit, dat is zo. Chemie heeft ook een heel bijzonder 

Firboblast cellen van een Muntjac, een soort 
hert dat onder meer bestudeerd wordt om de 
biologische evolutie te begrijpen. De verschillende 
cellulaire structuren hebben een label van 
fluorescente moleculen: actine-filamenten (groen), 
mitochondriën (rood) en celkernen (purper).

"Toen Shimomura zijn kwallen slachtte, 
dacht hij niet aan toepassingen, 

commerciële noch andere." 
Johan Hofkens

"Ook voor moleculen geldt dat 
dynamica een deel is van de identiteit." 

Yves Engelborghs



Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
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probleem: alles is namelijk chemie. Computers, LCD-
schermen, medicijnen, de katalysator in een auto, noem maar 
op: allemaal onmogelijk zonder scheikundigen. Maar het 
brede publiek beschouwt deze gunstige ontwikkelingen niet 
als prestaties op het palmares van de chemie."  

Johan Hofkens: "Om de pers te halen, helpt het ook om 
deel te zijn van een hype, maar wie bepaalt wat de hype 
is? Bladen als Nature en Science zetten de toon. Maar die 
nemen nu eenmaal relatief weinig scheikunde op. En hoeveel 
bekende wetenschapsjournalisten hebben een achtergrond als 
scheikundige? Dirk Draulans van Knack is een bioloog, Steven 

Beeld van een levende cel in cultuur met drie kleuren. De 
microtubuli kleuren groen door fusie van tubuline met 
GFP, de mitochondrien zijn rood gekleurd door fusie met 
RFP (een rode variant van GFP), en het chromatine in de 
kern is blauw gekleurd door een DNA-specifieke kleuring 
met DAPI, een klein organisch molecuul.

Stroeykens van De Standaard is fysicus,… Dat speelt allemaal 
mee. Maar er is hoop: ik stel vast dat de jongeren aan de 
faculteit tegenwoordig heel communicatievaardig zijn."

S@l: Wat heeft GFP nog in petto voor u?

Yves Engelborghs: "Voor mij laten de GFP-mutanten van 
Tsien toe om meerdere moleculen tegelijkertijd te bestuderen, 
hun plaats, hun beweging en hun onderlinge interacties."

Johan Hofkens: "Als het aan mij ligt: superresolutie 
microscopie. Scherper zien dan de fysica toelaat. Als je 
één molecule doet oplichten, dan kun je zijn plaats zéér 
nauwkeurig bepalen. Maar als er twee naast elkaar oplichten 
heb je een probleem. Ze zitten te dicht bij elkaar. Licht is als 
instrument te grof om ze uit elkaar te houden. Dat volgt uit 
de diffractielimiet, een fundamentele fysische eigenschap 
van licht. Wat doen we dus? We laten in een grote groep 
fluorescerende moleculen kleine, louter toevallig gekozen 
groepjes individuele moleculen oplichten. Hun plaatsen 
kunnen we nauwkeurig bepalen. En op de lange duur 
kunnen we dat dus voor de hele groep. We omzeilen de 
diffractielimiet. Superresolutie microscopie is hier aan de 
K.U.Leuven en in een aantal andere onderzoeksgroepen over 
de hele wereld een very hot topic."

S@l: En dan nu de vraag van honderdduizend of niets. 
Waarom fluoresceren kwallen in 's hemelsnaam? 

Johan Hofkens: "Intussen zijn gelijkaardige proteïnen 
ontdekt in een groot aantal organismen die in de zee leven: 
anemonen, kwallen, koralen,… Miljoenen jaren geleden 
moeten GFP-achtige moleculen een evolutionair voordeel 
opgeleverd hebben. Misschien beschermde het tegen intens 
licht. Maar het eerlijke antwoord is: we kennen de biologische 
functie van GFP niet. Nog niet."

interview: Peter Graller



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 

Najaarsexcursie
Op vrijdag 28 november jongstleden vond de najaarsexcursie van de 
B.V.L.G. plaats. In de voormiddag werd een bezoekje gebracht aan 
de groeve Holcim te Doornik en in de namiddag ging het naar de 
cementfabriek te Obourg. Hierover later meer.
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Science@leuven verschijnt om de drie maanden: dit biedt u 
driemaandelijks de kans om te zorgen voor wat extra publiciteit voor 
het bedrijf waarin u werkt.

Onze nieuwsbrief heeft geen commerciële doeleinden en wil zich 
louter als wetenschappelijk en informatief tijdschrift profileren. Om 
inhoudelijk en lay-outmatig topkwaliteit te kunnen leveren doen 
we via adverteerders een beroep op externe financiële middelen. In 
ruil daarvoor bieden wij u een uniek communicatiekanaal, waarin 
u kunt adverteren naar een specifieke en duidelijk omschreven 
doelgroep voor een interessante prijs. Naast het personeel en de 
aangesloten alumnileden van de Faculteit Wetenschappen, bereikt deze 
nieuwsbrief immers ook directies van secundaire scholen, bibliotheken, 
wetenschapsleraars, de bedrijfswereld, de overheid en dergelijke meer.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, aarzel dan zeker niet 
om met ons contact op te nemen of om ons in contact te brengen 
met de juiste persoon binnen uw bedrijf. Wij horen graag van u via 
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be

Op zaterdag 13 december 2008 zal Willy Benz het woord 
nemen tijdens de jaarlijkse Christmas Lecture. Hij zal het hebben 
over “Galileo, The Eagle, and Darwin: Planets and Life”. Meer 
over Benz kunt u lezen op pagina 5. We herinneren er u ook 

nog graag even aan dat de lezing dit jaar niet in het auditorium 
Pieter de Somer zal plaats vinden, maar wel in auditorium  
Max Weber, Parkstraat, Leuven. Inschrijven kan nog steeds via 
wet.kuleuven.be

Zoals aangekondigd is er intussen meer online informatie beschikbaar 
over de fellows van onze faculteit en hun carrière. U kunt deze 
informatie terugvinden op wet.kuleuven.be/fellows. Op woensdag 19 
november jongstleden verwelkomden we hen voor een tweede maal 
tijdens een alumniforum. Dit jaar waren er twee workshops: een over 
het tekort aan leerkrachten wetenschappen in het onderwijs en een 

andere over wetenschappers in het bedrijfsleven. Voordat de namiddag 
werd afgesloten met een walking dinner sprak Richard L. Hudson, 
CEO & editor van Science I Business Publishing Ltd. hen toe over "The 
business of science: surviving the recession". Een uitgebreid verslag 
kunt u terugvinden in een volgend nummer van science@leuven.

Uw advertentie in science@leuven

Christmas Lecture

Extra informatie fellows online

science@leuven

Rotspoelen als modelsysteem

Faculteit Wetenschappen

18

Wetenschap in breedbeeld

Christmas Lecture: Marcus du Sautoy

Wetenschap in de keuken

Op zaterdag 29 november jongstleden vond het jaarlijkse PDL-
symposium plaats. Dit symposium dat volgt op de Algemene 
Vergadering, stond dit jaar in het teken van 3 decennia lang 
Afrikareizen onder leiding van prof. em. Dirk Thys van den Audenaerde. 
Ook hierover meer in het volgende nummer.

PDL-symposium
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Alumnireis Zuidwest-Turkije vrijwel meteen volzet

Voorjaarslezing in het teken van koken

In het vorige nummer van science@leuven kondigden we aan dat onze 
tweede alumnireis richting Turkije zou gaan met als thema “Geologie en 
Maatschappij: Geoarcheologie van Zuidwest-Turkije”. Uw enthousiasme 
tartte elke verbeelding: reeds enkele dagen nadat we aankondigden dat 
u kon inschrijven, waren alle plaatsen al ingevuld. Het doet ons ook 
plezier te merken dat er opnieuw enkele alumni bij zijn die ons vorig 
jaar al vergezelden naar La Palma. Was u er niet tijdig bij, dan kunt u 
nog steeds een e-mail sturen naar Patrick.Degryse@ees.kuleuven.be 
om uw interesse kenbaar te maken. Uw naam wordt dan genoteerd op 
een wachtlijst. Wij van onze kant beginnen alvast te denken over een 
bestemming voor de derde alumnireis…

Op vrijdag 6 maart om 16 uur organiseert Chemici Leuven opnieuw een voorjaars-
lezing. Dit jaar zal Karel Bruggemans het woord nemen over Koken en Chemie. De 
lezing vindt plaats in de Celestijnenlaan, gebouw 200F - lokaal 00.09.  
Meer informatie volgt.

Op 27 september 2008 liet prof. Nicole Van Lipzig ons in het Geo-
instituut (Campus Arenberg) kennis maken met het wetenschappelijk 
onderzoek over weer en klimaat aan de K.U.Leuven. De volgende 
onderzoekstopics kwamen aan bod:
-  Globale en regionale klimaatmodellen met behulp van ARDS, COSMO 

en RADAR. Dit zijn regionale hogeresolutie-atmosfeermodellen voor 
verschillende gebieden op aarde.

-  Objectieve classificatie van weertypes.
-  De impact van urbanisatie op het klimaat en op de lokale 

meteorologische condities voor smogvorming.
-  Het verband tussen vegetatie en neerslag in semi-aride gebieden 

(zoals bv. de Sahel).
-  De opsplitsing van ijsplaten op het Antarctische schiereiland onder 

invloed van het föhneffect en global warming.

In de lezing van geograaf Johan Jaques kwam de evolutie van het  
spin-offbedrijf MeteoServices dat hij mee oprichtte aan bod. Het 
bedrijfje werd in 1996 opgestart en groeide en fusioneerde vervolgens 
tot het huidige bedrijf dat in een 10-tal landen actief is. In België telt 
het 30 werknemers, waaronder meerdere geografen, in de vestigingen 
in Heverlee en Oostende. 

MeteoServices produceert weersverwachtingen voor de media 
(tv-stations als VTM en RTL, diverse radiozenders, kranten en 
weekbladen). Het bedrijf levert videoclips en berichten; de media maken 
er een aantrekkelijk weerbericht van. Presentatoren (zoals de onlangs 
gelauwerde alumna en VTM-weervrouw Jill Peeters) hebben de taak 
om het wetenschappelijk jargon naar een ruimer publiek correct en 
begrijpelijk over te brengen.

Daarnaast levert MeteoServices specifieke weersverwachtingen aan 
de landbouwsector, aan energiebedrijven zoals Electrabel en aan de 
bouwsector. Het bedrijf is ook specialist in gladheidsverwachtingen voor 
de strooidiensten.

Na de lezingen in het Geo-instituut, bezochten we de vestiging van 
MeteoServices, gelegen 200 m verder op de campus Arenberg. Daar 
zagen we de meteorologen ook effectief aan het werk.

Een gezellige drink op het Geo-instituut sloot de geslaagde namiddag 
af. Voor de aanwezigen is aangetoond dat academisch onderzoek en 
commerciële toepassingen rond weer en klimaat antwoorden kunnen 
bieden op essentiële dagelijkse en globale maatschappelijke vragen.

Weer & klimaat: onderzoek en toepassingen
Verslag najaarsactiviteit Leuvense geografen.
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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

Faculty ClubFaculty Club             

■ Modern vergadercomfort in historisch kader

■ 16 karaktervolle vergaderzalen                        
 (airco, draadloos internet)

■ Imposante feestzaal voor 200 personen

■ Privé salons voor speciale gelegenheden

■ A la carte restaurant

■ Culinaire menu’s door Arenberg@FacultyClub

■ Binnentuin met prachtig zomerterras

■ Ideale ligging langs de Leuvense stadsring 
 (E40/E314), gratis parking voor 200 wagens

Faculty Club, 
de toplocatie 

voor uw 
event!
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Wenst u meer informatie, contacteer dan het Sales team: Faculty Club vzw    Groot Begijnhof 14    B-3000 Leuven     
T +32 (0)16 32 95 00    F +32 (0)16 32 95 02    E info@facultyclub.be   W www.facultyclub.be



S@l: Hoe voelt het, wanneer je vlak voor de vakantie 
verneemt dat je de volgende maand formulieren voor de 
EU mag invullen?
"Het bericht bereikte me toen ik met mijn gezin al een 
aantal dagen met vakantie was. We hebben meteen een fles 
champagne gekraakt! Ik heb ook meteen Stijn Delauré van de 
Dienst Onderzoekscoördinatie verwittigd, want hij heeft me 
goed geholpen met de aanvraag en dus is deze prestatie ook 
voor een stuk zijn en hun verdienste. Die erkenning vanuit de 
ERC is niet alleen voor mij, maar voor het hele Instituut voor 
Sterrenkunde een geweldige schouderklop en vooral ook een 
belangrijk signaal over het belang van dat onderzoeksdomein 
in Europa."

S@l: PROSPERITY is ongetwijfeld een acroniem. Waar 
staat het voor?
"PROSPERITY staat voor “Probing Stellar Physics and 
Testing Stellar Evolution through Asteroseismology”. De 
asteroseismologie is een recente, fel opkomende onderzoekstak 
binnen de stellaire astrofysica. Het komt erop neer dat we 
aan de hand van waargenomen steroscillaties de levensloop 
van sterren zullen voorspellen met een nauwkeurigheid die 
met geen enkele andere methode kan gehaald worden. Deze 
methode werd ontworpen voor de Zon (helioseismologie) en 
werd de laatste jaren ook al succesvol toegepast op een paar 
zeer heldere sterren waarvoor metingen verzameld werden 
vanop Aarde. Vrijwel alle onderwerpen in de astrofysica 
steunen op sterevolutiemodellen en hebben nood aan een 
verbetering. Tijdens de komende 20 jaar zien we het groots, 
met toepassingen op tientallen tot duizenden sterren aan de 
hand van drie verschillende ruimtemissies, waarvan er al eentje 
operationeel is en waarbij Leuven nauw betrokken is."

S@l: Het project heeft het over verschillende satellieten 
en een Europees netwerk van wetenschappers. Wat is de 
Leuvense rol in die hele context?
"Het Leuvense team heeft, samen met Europese 
helioseismologen, het voortouw genomen in de uitbouw 
van een groot netwerk in de asteroseismologie, bij wijze van 
een FP6 Coordinated Action. Deze coördinatie heeft als doel 
de verschillende expertises binnen Europa te integreren en 
vooral ook te garanderen dat we optimaal de data van de 
operationele en toekomstige ruimtemissies kunnen exploiteren. 
We zijn nu in een stadium dat de Amerikanen bij ons in Europa 

komen aankloppen omdat ze een beroep wensen te doen op 
onze expertise. Het gebeurt niet zo vaak dat Europa in de 
sterrenkunde de leiding neemt, maar in de asteroseismologie is 
dat duidelijk het geval en wordt het over de plas ook erkend."

S@l: Het vergt enige moed om in de sterrenkunde 
te durven zeggen 'binnen de vijf jaren hebben we dit 
probleem opgelost'. Wat zijn jouw geheimen?
"De geheimen zijn, vrees ik, minder sexy dan je misschien 
hoopt te horen: keihard werken, zorgen dat je goed staat 
binnen de internationale satellietconsortia, de lat zeer 
hoog leggen wat kwaliteitseisen betreft en er resoluut voor 
gaan. De persoonlijke begeleiding van mijn doctorandi 
heeft altijd bovenaan mijn prioriteitslijst gestaan. Dat wens 
en probeer ik zo te houden, al is het een uitdaging met 
een alsmaar groeiende groep, toenemende internationale 
verantwoordelijkheden (en dus veel reizen) en zware 
onderwijs- en commissieopdrachten. Ik heb tot nu toe het 
privilege gehad om zeer goede mensen te kunnen rekruteren, 
zowel uit het binnen- als buitenland. Wij doen aan teamwerk: 
individualisten hoef ik niet in mijn groep, wel heel diverse 

Deze zomer kende de Europese Onderzoeksraad (ERC) haar eerste beurzen voor gevestigde onderzoekers toe. 
Het betreft de meest prestigieuze EU-onderzoekssubsidie voor individuele onderzoekers. In eerste instantie 
kwamen 'Physical Sciences and Engineering' aan de beurt, disciplines waarin Europawijd 997 voorstellen werden 
ingediend en 105 beurzen werden toegekend. Eén van de twee Leuvense prijswinnaars is prof. Conny Aerts van 
het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde. Haar project heeft de toepasselijke naam 'PROSPERITY'. Een 
gesprek.
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Hoe is het nu met… ?

… Conny Aerts

Conny Aerts
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mensen die elkaar collegiaal helpen en stimuleren. Dat het 
team geworden is wat het nu is, en van de ERC het vertrouwen 
krijgt om riskant fundamenteel onderzoek uit te voeren, 
heb ik toch vooral te danken aan de steun van de Leuvense 
Onderzoeksraad die ik de laatste vijf jaar mag genieten."

S@l: Weet je al concreet hoe je de middelen zal 
aanwenden?
"Binnen een ERC-aanvraag is de besteding van de middelen 
strak gedefinieerd bij wijze van werkpakketten en hun 
‘deliverables'. Voor mijn project gaat het om zes zulke 
pakketten, die moeten aangepakt worden door vier doctorandi, 
een ingenieur en twee postdoctoraal onderzoekers met 
een welgespecificeerde expertise. Het gaat dus vooral om 
personeelsmiddelen, maar we gaan ook een nieuw instrument 
bouwen voor onze Leuvense Mercatortelescoop. Dat moet 
toelaten om ultrasnelle oscillaties te detecteren. Er bestaat 
momenteel maar één zulk gelijkaardig instrument maar daar 
hebben wij geen toegang toe. De bouw van dit instrument 
zorgt voor een ingenieurscomponent aan het project en dat 
multidisciplinaire aspect is in de smaak gevallen."

S@l: De langere termijn...
"Dat hangt volledig af van de strategische keuze van de 
K.U.Leuven. Ik wacht dan ook met spanning op het advies 
vanuit DOC wat betreft het vacateren van mijn ERC-posities. 
Ik heb geïnformeerd bij mijn collegae sterrenkunde-ERC-

winnaars in het buitenland, waarvan ik er enkelen zeer goed 
ken. Hun thuisinstellingen hebben er bewust voor gekozen om 
het ERC-onderwerp structureel te ondersteunen vermits het 
duidelijk gaat om een extern erkende expertisepool van het 
hoogste niveau. Zij doen dat met een langetermijnplanning 
bij wijze van het vacateren van minstens één tenure-track 
positie, naast junior posities. Het Leuvense asteroseismologie 
team zal weldra meer dan 20 medewerkers op ‘soft money' 
tewerkstellen, geleid door slechts één ZAP'er. Het zal duidelijk 
zijn dat dit geen erg stabiele situatie is, en ook niet zo gezond 
voor dat ene ZAP-lid..."

S@l: Wij danken u voor dit gesprek en wensen u een 
goede gezondheid!

interview: Christoffel Waelkens
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Iain Stewart is professor aan de School of Earth, Ocean & 
Environmental Sciences aan de University of Plymouth. 
Hij behaalde in 1986 zijn masterdiploma in de Geologie 
& Geografie aan de Strathclyde University in Glasgow en 
verhuisde nadien naar de University of Bristol waar hij 
in 1990 zijn doctoraat behaalde met een onderzoek over 
aardbevingsgeologie in Griekenland en Turkije. Tussen 
1990 en 2002 was Iain Stewart verbonden aan de Brunel 
University. In 2002 keerde hij voor korte tijd terug naar 
Glasgow als honorary Research Fellow aan het Centre for 
Geosciences. Sinds 2004 is hij verbonden aan de University of 
Plymouth.

Maar u zult Iain Stewart wellicht eerder kennen als de 
flamboyante televisiegeoloog met zijn typisch schots accent 
en kleurrijke hemdjes. Voor de BBC reisde hij de hele wereld 
rond en maakte diverse documentaires: “Journeys From 
The Centre Of The Earth” (2004), een geologische kijk op de 
architectuur, kunst en cultuur in de Mediterrane wereld; 
“Journeys Into The Ring of Fire” (2006) over de wisselwerking 
tussen geologie en cultuur rondom de Stille Oceaan; “Earth 
– The Power of the Planet” (2008) en recent “Earth – The 
Climate Wars” (2008).

Iain Stewart is dan ook een bevoorrechte getuige om ons 
vanuit al zijn reiservaring naar de meest afgelegen – en dus 
de meest onaangeroerde – plekken op Aarde een up-to-date 
gezondheidsrapport van Planeet Aarde voor te leggen. Als 
‘Bekend Geoloog’ kan hij ons – meer dan wie ook – vertellen 
hoe aardwetenschappers moeten omgaan met de media en 
zo hun maatschappelijke rol maximaal kunnen uitspelen. 
Science@Leuven had een interview met hem.

S@l: Vanwaar de uitgesproken interesse voor de 
wisselwerking tussen geologie en cultuur?
“Ik ben getraind als aardbevingsgeoloog en ga op zoek 
naar overblijfselen van vroegere aardbevingen om 
uiteindelijk iets te kunnen zeggen over het risico op 
toekomstige aardbevingen. Ook vulkanische uitbarstingen 
en tsunami’s ontsnappen niet aan mijn aandacht, al 
blijven aardbevingen de kern van mijn onderzoeksinteresse 
uitmaken. Dit onderzoek heb ik voornamelijk uitgevoerd in 
het Middellandse Zeegebied, in het bijzonder in Griekenland 
en Turkije. Onvermijdelijk word je dan geconfronteerd met 
de sporen die aardbevingen hebben achtergelaten in het 
rijke historische en culturele erfgoed. Talloze keren krijg 
je verhalen te horen over antieke steden die schijnbaar 

Op dinsdag 9 december 2008 sluit Iain Stewart de succesvolle lezingenreeks “Planeet Aarde in onze handen” 
af, een lezingenreeks die vanuit de aardwetenschappen aan de K.U.Leuven georganiseerd werd om het 
Internationaal Jaar van Planeet Aarde 2007-2009 te vieren. Zijn lezing draagt de titel “The State of the Planet. 
A Health Check”.

Verslag

Planeet Aarde in onze handen

Iain Stewart
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verwoest en verlaten zijn na verschrikkelijke aardbevingen. 
Vandaar dat ik meer en meer gefascineerd ben geraakt 
door de wisselwerking tussen aardbevingen en het lot 
van oude beschavingen. Het is een ware uitdaging om 
samen met archeologen en historici extra informatie te 
vergaren over antieke seismische activiteit in een gebied. 
De laatste jaren heb ik me er dan ook op toegelegd om 
archeologen warm te maken om samen met ons geologen de 
aardbevingswetenschappen verder te verrijken.”

“Maar in mijn zoektocht om de turbulente geschiedenis van 
de beschavingen in het Middellandse Zeegebied te ontrafelen, 
kwam ook het klimaat steeds meer in beeld. Vandaar dat 
ook de klimaatsverandering mijn interesse wegkaapt. Toen ik 
geologie studeerde aan de universiteit, zo’n 20 jaar geleden, 
was het algemeen aanvaard dat het Aardse klimaat de laatste 
10.000 jaar (het holoceen) niet al te veel veranderingen 
heeft ondergaan. Klimaatsveranderingen kon je dan ook 
uitsluiten als oorzaak van het ter ziele gaan van antieke 
steden of oude beschavingen. Zo kwamen catastrofale 
aardbevingen of vulkaanuitbarstingen natuurlijk op het 
voorplan als de meest voor de hand liggende oorzaken van de 
ondergang van beschavingen. Maar steeds meer gedetailleerd 
paleoklimaatonderzoek onthult een totaal ander beeld van 
omgevingsveranderingen gedurende de laatste millennia. De 
gevolgen zijn ontstellend: het lijkt ondubbelzinnig dat het 
Aardse klimaat geregeld verandert, dat het snel verandert 
en dat de veranderingen belangrijk kunnen zijn. Het wordt 
overduidelijk dat deze klimaatveranderingen een veel grotere 
impact hebben gehad op de menselijke geschiedenis dan 
aardbevingsrampen of vulkaanuitbarstingen. Het zal je 
dan ook niet verwonderen dat ik vanuit dit besef – mijn 
klimaatsopenbaring als het ware – meer en meer interesse 
ben gaan tonen in wat vandaag de dag aan het gebeuren 
is: de mogelijke menselijke impact op klimaatveranderingen, 
alom gekend als “global warming”.”

S@l: Hoe kijk jij als geoloog aan tegen de de kwestie 
van “global warming”?
“Om eerlijk te zijn, vijf jaar geleden was ik totaal niet 
geïnteresseerd in de ‘gezondheidstoestand’ van onze 
planeet. Als geoloog heb je nogal de neiging om jezelf te 
wapenen tegen het idee dat door klimaatveranderingen onze 
ondergang nakend is; velen van ons zijn nog steeds zeer 
sceptisch tegenover kwesties zoals “global warming”. Wij 
denken uiteindelijk in een totaal ander tijdskader. Wij zien 
dan ook dat op geologische tijdschalen – over miljoenen jaren 
– de Aarde als een wonderbaarlijke machine functioneert en 
zich steeds blijkt aan te passen, zelfs als ze geconfronteerd 
wordt met catastrofale veranderingen. Onze kennis van 
het grillige klimaatverleden van onze planeet, en het besef 
dat de temperatuur en chemische samenstelling van onze 
atmosfeer en oceanen zich in een toestand van permanente 
verandering bevinden, heeft ertoe geleid dat vele geologen 
de “bandwagon” van “global warming” aan zich hebben laten 
voorbijgaan. Sommige buitenstaanders zien geologen zelfs als 
deel van het probleem. Velen onder ons zijn immers betrokken 
in de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen, 
zoals olie en gas, ertsen en industriële mineralen.”
“Maar ik heb de indruk dat het tij de jongste jaren aan het 
keren is. Ook wij geologen worden nu geconfronteerd met de 

overweldigende bewijslast dat de door de mens veroorzaakte 
veranderingen in onze natuurlijke omgeving veel sneller gaan 
en veel omvangrijker zijn dan de natuurlijke veranderingen 
in het verleden. Geologen en geologische instituten 
onderkennen nu dat ze nauw betrokken willen zijn in het 
“stewardship” van onze planeet, en leggen zich vooral toe op 
de studie van de werking van ‘Systeem Aarde’.”

"De BBC-documentaire “Earth – The Power of the Planet” 
is waarschijnlijk de eerste documentaire die deze jongste 
ontwikkelingen in de aardwetenschappen – naar “earth 
system science” – op het scherm brengt. De serie bevat dan 
ook enkele ontluisterende momenten, in het bijzonder voor 
mezelf. Of het nu de steekvlammen van methaan waren 
die uit bevroren Siberische meren omhoogschieten, of het 
smeltwater dat de Groenlandse ijskap versneld dreigt te 
ontmantelen, ik was steeds verrast om aardwetenschappers 
te ontmoeten aan de ‘frontlinie’ die oprecht bezorgd en 
verward waren over wat er te gebeuren staat met deze 
gevoelige delen van onze natuurlijke omgeving. Langs de ene 
kant vond ik inspiratie in de opmerkelijke complexiteit van 
onze planeet die zich tijdens elke onderzoekscampagne aan 
ons openbaarde; anderzijds was het ook beangstigend telkens 
te moeten vaststellen dat elke prognose voor de toekomst 
van onze planeet steeds weer achterhaald bleek te zijn.”

S@l: Heb je deze boodschap dan ook willen brengen in 
de nieuwste serie?
“Ja, ik vond het inderdaad zinvol om een aantal van deze 
verontrustende kwesties samen te brengen in de nieuwe serie 
“Earth – The Climate Wars”. In deze serie wenste ik op een 
bevattelijke manier de algemeen aanvaarde consensus over 
wat topwetenschappers denken dat te gebeuren staat met 
het Aardse klimaat, uit de doeken te doen. Vooral vond ik het 
belangrijk om de ‘feiten’ over de huidige klimaatverandering 
eens op een rijtje te zetten en aan het brede publiek over te 
brengen. De serie bevestigt dat er nog steeds veel is dat we 
niet begrijpen over hoe het Aardse klimaat echt werkt, en 
dat de gegevens die wetenschappers verzamelen het verhaal 
alleen maar ingewikkelder maken. Maar we wijzen ook op de 
overduidelijke aanwijzingen dat “global warming” echt is en 
dat het door de mens wordt veroorzaakt. Voor mij persoonlijk 

Iain Stewart in actie in zijn serie "Earth - The Power of the 
Planet".
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lijkt het wetenschappelijke bewijs geleverd. Het is nu tijd voor 
actie!”

S@l: Wat voor iemand is de aardwetenschapper van de 
21ste eeuw?
“De aardwetenschapper zit een beetje tussen hamer en 
aambeeld. Hij moet de gulden middenweg vinden tussen 
enerzijds een betrokkenheid in milieuaangelegenheden en 
anderzijds de praktijken van exploratie en exploitatie van 
natuurlijke rijkdommen, onze traditionele bezigheid. Dit is 
geen gemakkelijke opdracht. Als iets niet gecultiveerd wordt 
in de landbouw, dan wordt het onttrokken aan de Aarde. 
De maatschappij heeft geologen de verantwoordelijkheid 
gegeven om de natuurlijke rijkdommen op te sporen en uit 
te baten, die onze moderne industriële wereld en zijn globale 
economie draaiende houden. Geologie staat centraal in het 
succes van onze moderne levenstijl, al is het maar voor onze 
gsm of de verwarming van onze huizen.”

“Maar nu krijgt de aardwetenschapper een nieuwe – 
sommigen zullen zeggen tegengestelde – uitdaging 
voorgeschoteld: trachten te achterhalen hoe de Aarde 
echt werkt om zo de gezondheid en de duurzaamheid van 
onze wereld te verzekeren. En dat vereist van de geoloog 
ook dat hij aan de brede maatschappij uitlegt hoe complex 
Planeet Aarde wel is en hoe ontzettend delicaat de aardse 
mechanismen op elkaar zijn afgestemd.”

S@l: Is dit dan geen uiterst moeilijke – bijna 
onmogelijke – opdracht?
“Inderdaad, het is ontzettend moeilijk om dit niveau van 
complexiteit en onzekerheid over te brengen aan het brede 
publiek. Maar ik denk dat we hier veel kunnen leren van de 
media zelf. Ik besef dat ik een unieke kans heb gekregen 
om alles eens van binnenuit te kunnen meemaken, om te 
leren hoe televisie wetenschappen ‘ombouwt’ en ‘verpakt’ 
tot iets populairs dat een breed publiek aanspreekt. Als 
geoloog beseffen we maar al te goed dat je er eigenlijk 
met je neus moet opzitten om de subtiliteit van de Aardse 
processen te begrijpen. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat 
als aardwetenschappers die zich geroepen voelen om hun 
wetenschap met het brede publiek te delen, enkele ‘knepen 

van het mediavak’ leren, de boodschap beter zal overkomen 
en een veel breder publiek zal aanspreken.”

S@l: Dus de toekomst van de geologie is verzekerd?
“Zeker en vast! Rekening houdend met het feit dat de 
komende decennia de maatschappij geconfronteerd 
zal worden met kwesties van afnemende voorraden 
aan natuurlijke rijkdommen, een toenemend risico op 
natuurrampen en een wispelturig klimaat, staat het volgens 
mij buiten kijf dat de aardwetenschapper een cruciale rol zal 
spelen in het uittekenen van onze toekomst.”

De lezing “The State of the Planet. A Health Check” door 
prof. Iain Stewart vindt plaats op dinsdag 9 december 2008 
in Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 
41 te Leuven. De lezing vangt aan om 20.00u. De toegang 
tot de lezing is gratis, maar inschrijven is gewenst.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.kuleuven.be/
planeetaarde2008/ of per e-mail bij planeetaarde2008@
kuleuven.be.

Foto van een lavastroom op de Etna waarbij de lava een 
huis omgeeft.

Een foto van het 
Baobab-woud te 
Madagascar. De foto 
toont selectieve kap 
van het regenwoud.
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New international students or scholars are faced with a 
multitude of changes. Perhaps the most difficult will be their 
adjustment to life in Leuven, to get acquainted with our 
university system and administration, to meet local students 
and to be introduced in different student organizations. 
In addition, many students are anxious to learn more 
about Belgium and to see more than just their classroom, 
favourite bar and our student town. To help our international 
students and scholars, the International Admissions and 
Mobility Unit organizes at the start of each semester special 
orientation programmes with useful tips, information, and 
opportunities that can help incoming international students 
and scholars to get settled during their first few days in 
Leuven. In addition, the International Office has launched 
another initiative, the so-called ‘buddy programme’. A 
buddy is a Flemish student who assists his or her assigned 
incoming student or scholar in adapting to our university 
system, our country and our habits. To say it with the words 
of an international student: “A buddy can really show 
foreign students the colour of the country” (Campuskrant 
International, April 2006). The programme is more than 
just giving and receiving assistance. It’s also about making 
international friendships, sharing experiences and learning 
about different cultures.

International students and scholars coming to Leuven can 
request a buddy at www.kuleuven.be/vesta/buddy/. On that 
same web page, Leuven students who want to volunteer 
as a buddy can sign up. Both sides can enter a couple of 
preferences (male or female, studies, …), which are taken into 
account to make the most optimal match.

Robin Hoeven, 3rd year student in biochemistry & 
biotechnology and one of the buddies at our faculty:
Never impose on others what you would not choose for 
yourself. It’s a famous quote from Confucius (a Chinese 
thinker and social philosopher). This is just one of the 
things discussed during the first meeting I had with 
my Chinese “Flemish buddy”. The first meeting went 
pretty smoothly. Meeting new people is always a fun 
experience. Exchanging thoughts and values in respect 
to each other’s background, so as to have a better idea 
of what is going on in this crazy world. This is what the 
buddy project means to me. The principle is simple. You 
receive the e-mail address of the lucky person of which 
you become the personal guide. Then the most obvious 
thing to do, is to send an e-mail to the respective person. 
Just provide some details about yourself and don’t forget 
to mention you are that person’s “Flemish buddy” so you 
are not misunderstood for a stalker. Then after receiving 
a positive reply, just arrange the time and place for a 
meeting so you can start exchanging all the experience 
gained in all the years of wandering around in the now 
familiar city of Leuven…

The Faculty of Science strongly supports the buddy initiative. 
Moreover, the faculty and its different student presidia 
have made a commitment to improve the involvement of 
international students in their activities. As a first step, the 
faculty organised a get together where the international 
students had the opportunity to meet and discuss with 
programme directors, the departmental coordinators for 
international affairs, the administrative staff and the 
different student groups. It was a nice experience for all 
parties and without any doubt there are more initiatives to 
come!

Recent figures
At 25 september 2008, there were 636 enrolments into 
the buddy programme, 329 of which are international 
students. 260 buddy couples were formed for this first 
semester.

Science@Leuven Internationa(a)l

The buddy programme 
A programme that helps international students and scholars to settle in at our faculty and university.
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Campuspraat

DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE 
HOUSSA Michel - characterization and modelling of semiconductor 
nanostructures – Afdeling Halfgeleidersfysica
LAGAE Liesbet – nanotechnological biophysics – Afdeling Vaste-
Stoffysica en Magnetisme

DEPARTEMENT CHEMIE 
DE BORGGRAEVE Wim - conformationele analyse - Afdeling Moleculair 
Design en Synthese: onderzoeksgroep Organische Synthese
VOGT Tatjana - structurele anorganische chemie - Afdeling Moleculair 
Design en Synthese: onderzoeksgroep Coördinatiechemie

DEPARTEMENT BIOLOGIE 
GEUTEN Koen - Vergelijkende ontwikkelingsgenetica van planten: evo-
lutie van moleculaire regulatiemechanismen die de vormdiversiteit van 
planten kan helpen verklaren - Afdeling Plantensystematiek en –ecolo-
gie
ROLLAND Filip - metabole signalering in stress-resistentie, groei en ont-
wikkeling van planten - Afdeling Moleculaire Fysiologie van planten en 
micro-organismen

Op donderdag 2 oktober werden opnieuw de emeriti gevierd tijdens 
een gezellig samenzijn in de Faculty Club. De decaan dankte hen voor 
het werk dat zij gedurende hun carrière verzet hebben in dienst van de 
wetenschap en het onderwijs. Dit jaar traden toe tot het emeritaat:

DEBREMAEKER Raymond (vervroegd) - Monitoraat Wetenschappen
GÖRLLER-WALRAND Christiane - Departement Chemie - Afdeling 
Moleculair Design en Synthese
VERSTRAELEN Leopold (vervroegd) - Departement Wiskunde - Afdeling 
Meetkunde
VIAENE Lucien (vervroegd) - Departement Chemie - Afdeling 
Moleculaire en Nanomaterialen

Elk jaar organiseert het LARC Neuroscience 
netwerk een meeting waar jonge en meer 
ervaren wetenschappers de kans krijgen 
hun onderzoek voor te stellen. Het LARC 
Neuroscience netwerk is een internationale 
federatie bestaande uit 34 laboratoria, gespe-
cialiseerd in neurowetenschappen, van de uni-
versiteiten van Leuven, Nijmegen (Nederland) 
en Lille, Amiens, Rouen, Caen, Brest, Rennes 
en Ile-de-France (Frankrijk). Dit jaar werd de 
meeting georganiseerd in Rouen. Als enige 
deelneemster van de K.U.Leuven won Marleen 
Lindemans, doctoraatsstudente bij prof. 
Liliane Schoofs (Research Group of Functional 
Genomics and Proteomics) er de prijs voor de 
beste mondelinge presentatie.

Het onderzoek van Marleen richt zich op de 
identificatie, karakterisatie en functie-analyse 
van receptoren bij de rondwormen, meerbe-
paald bij het modelorganisme Caenorhabditis 
elegans. De onderzoeksgroep heeft bij deze 
kleine worm een receptor kunnen karakteri-
seren die homoloog is aan de gonadotropine-
releasing hormoonreceptor bij de mens. Ook 

het ligand dat deze receptor activeert, hebben 
we bepaald. Het gonadotropine-releasing hor-
moon bij vertebraten is een neuropeptide dat 
cruciaal is bij de ontwikkeling van de zoge-
naamde reproductieve as. Het zorgt ervoor 
dat de puberteit op gang komt, dat kinderen 
geslachtsrijpe volwassenen worden en dat 
de secundaire geslachtskenmerken tot uiting 
komen bij beide seksen. Mutaties in dit gen, of 
in dat van zijn receptor, kunnen leiden tot tal 
van aandoeningen en in de meeste gevallen 
tot steriliteit. We hebben kunnen aantonen 
dat neerregulatie van dit signaalsysteem bij 
C. elegans leidt tot uitstel in het eileg-proces. 
Dit is vergelijkbaar met een uitstel van de 
eicelrijping en de ovulatie (leeftijd waarop 
de puberteit begint) bij de mens. Het regule-
rend mechanisme van seksuele voortplanting 
lijkt dus reeds oeroud te zijn en is tijdens de 
evolutie goed bewaard gebleven van zeer 
‘primitieve’ dieren tot zoogdieren. Bijgevolg is 
Caenorhabditis elegans een uitstekend model 
om in de toekomst de regulatie van de seksu-
ele voortplanting verder te ontrafelen.

Nieuwe benoemingen

Jaarlijkse viering emeriti

Prijs van LARC Neuroscience netwerk voor Marleen Lindemans

Toespraak prof. em. Görller-Walrand.



Naast de politieke en socio-economische 
chaos, veroorzaakt door een corrupt leider-
schap, wordt Zimbabwe ook geteisterd door 
een tekort aan water van een voldoende kwa-
liteit voor mens en natuur. Beperkte aantallen 
waterzuiveringsinstallaties zijn vaak slechts 
voor een deel werkzaam en steevast onderge-
dimensioneerd. Rioolpijpen zijn vaak gebarsten 
en afvalwater komt ook op die manier terecht 
in grond- en oppervlaktewaters. Jaarlijkse 
uitbraken van cholera behoren dan ook tot 
de gevolgen van een dergelijke ontoereikende 
watersanitatie. Door de instroom van sterk 
vervuild rivierwater in natuurlijke meren en 
dammen worden deze ecosystemen zodanig 
vervuild dat het water vaak eerder lijkt op 
dikke erwtensoep, door de bloei van ééncel-
lige algen (phytoplankton) en de vaak giftige 
blauwgroenwieren (Cyanobacteria). Ook 
waterhyacint maakt dankbaar gebruik van het 
overaanbod aan voedingsstoffen waardoor 
deze exotische plant vaak ganse waterpartijen 
bedekt en deze onbruikbaar maakt voor visserij 
en recreatie. Naast organische stoffen komen 
ook andere polluenten in het oppervlaktewater 
terecht, waardoor de vissen vaak zeer hoge 
concentraties aan zware metalen in hun weef-
sels vertonen.
Nochtans heeft Zimbabwe een zeer vooruit-
strevende wetgeving inzake waterbeleid. Net 
zoals de “Water Act” in Zuid-Afrika respecteert 
de regelgeving in Zimbabwe namelijk de prin-
cipes van integraal waterbeheer, als belangrijk 
instrument voor een duurzaam watergebruik. 
Belangrijk voorschrift hierbij is dat bij het 
beheer van waterbronnen de ganse water-
cyclus (grond- en oppervlaktewater) wordt 
beschouwd en dat watergebruik geen nadelige 
effecten mag hebben op de integriteit van de 
aquatische ecosystemen. 
Hoe vooruitstrevend deze wet ook mag zijn, 
de toepassing ervan blijft grotendeels dode 
letter, vooral door het gebrek aan politieke 
moed en de nodige expertise in integraal 
waterbeheer en aquatische ecologie. Precies 

voor deze wetenschappelijke redenen werd 
een 11-tal jaar geleden een VLIR-UOS IUS 
project opgestart tussen de Universiteit van 
Zimbabwe en de K.U.Leuven. Hierbij was het 
de bedoeling om door training de lokale kri-
tische massa aan aquatische ecologen op te 
voeren. Jaarlijks werden op die manier een 
aantal MSc- en PhD-studenten opgeleid. Een 
belangrijk deel van de opleiding bestaat hierbij 
uit gemeenschappelijk veldwerk. Op die manier 
trekken we jaarlijks met Vlaamse en lokale 
studenten en docenten voor een aantal weken 
naar diverse plaatsen in Zimbabwe, waar op 
geïntegreerde manier aan ecologisch onder-
zoek wordt gedaan op diverse aspecten van de 
watercyclus. Hierbij wordt ook beroep gedaan 
op collega’s van andere laboratoria die het 
Vlaamse team vervoegen. Sinds enkele jaren 
wordt de grondwatercomponent aangevuld 
door geohydrologen van de Universiteit van 
de Westelijke Kaap via VLIR-UOS Noord-Zuid 
projecten. Deze jaarlijkse expedities naar vaak 
nog steeds zeer mooie natuurgebieden wer-
den steevast als succesvol ervaren. Precies 
omwille van deze realisaties ondanks moeilijke 
lokale omstandigheden heeft VLIR-UOS ons 
voor het Water in Nood Symposium voor-
gedragen als een voorbeeldproject voor hoe 
je door gemeenschappelijk wetenschappelijk 
onderzoek aan ontwikkelingssamenwerking 
kunt doen. Wij hopen uiteraard dat de inves-
teringen duurzaam zijn en dat de opgebouwde 
lokale expertise voor het behoud van de 
natuurlijke waterbronnen kan worden doorge-
geven, dit hopelijk nog voor vele generaties. 

Luc Brendonck
Hoofd Laboratorium voor Aquatische Ecologie 

en Evolutiebiologie
K.U.Leuven

Charles Deberiotstraat 32
3000 Leuven

Luc.Brendonck@bio.kuleuven.be
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Twaalf studenten uit de Groep Wetenschap & 
Technologie, met als initiatiefnemer Benjamien 
Moeyaert, student biochemie en biotechnologie aan 
onze faculteit, namen als eerste Belgische team ooit 
deel aan de internationale Genetically Engineered 
Machines (iGEM) competitie. Het was de vierde keer 
dat het Massachusetts Institute of Technology deze 
wedstrijd in de synthetische biologie organiseerde. 
Met legoblokjes DNA maakten de 83 deelnemende 
interdisciplinaire studententeams kunstmatige 
bacteriën die bijvoorbeeld donorbloed vervangen of 
naar viooltjes ruiken.

Het K.U.Leuven team trok met Dr. Coli naar de 
bacterie-ontwerprace: een intelligente bacterie die 
een geneesmiddel in je lichaam aanmaakt waar en 
wanneer het nodig is, en die zichzelf uitschakelt 
als je genezen bent. Dr. Coli wordt ook volledig met 
computermodellen gesimuleerd. Het K.U.Leuven 
BioSCENTer ondersteunt het project. Het hoogtepunt 
van iGEM was de jamboree op 8 en 9 november in 
het MIT te Boston waar ze een gouden medaille in 
de wacht sleepten. In het volgende nummer van 
science@leuven komt u meer over dit project te 
weten. Intussen toch al meer weten over de begelei-
ders, het modelleren en dergelijke meer? 
Neem een kijkje op de wiki van het Leuvense team: 
http://2008.igem.org/Team:KULeuven 

Project “water in nood” valt in de prijzen

iGEM studentenproject: wedstrijd synthetische biologie
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Jill Peeters, weervrouw van televisiezender vtm, heeft op het jaarlijkse 
congres van de European Meteorological Society (EMS) in Amsterdam 
de 'TV Weather Forecast 2008 Trophy Award' gekregen. Deze trofee 
werd voor de tweede keer uitgereikt. Met haar overwinning volgt Jill 
Peeters Francis Wilson van SKY News op, die vorig jaar de titel in de 
wacht sleepte. Voor de winnares kwam de overwinning volledig onver-
wacht. De EMS verenigt weerkundigen uit 35 Europese landen en wil 
een forum bieden om wetenschappelijke informatie en kennis uit te 
wisselen omtrent weerkunde en klimaat.

Het Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde steekt vanaf dit academiejaar de 
colloquia in een nieuw kleedje. Ze zijn in de 
eerste plaats bedoelt voor de medewerkers van 
het departement alsook voor de geïnteres-
seerde collega’s daarbuiten. Maar daarnaast is 
het nu ook de bedoeling om ze toegankelijk te 

maken voor onze studenten 3e bachelor in de 
fysica, voor geïnteresseerde studenten fysica 
uit de omliggende hogescholen en voor leraars 
fysica uit de omgeving. 

Ze worden in principe gehouden elke laatste 
woensdag van de maand om 14u/14.30u. De 

aankondiging ervan zal ondermeer verschijnen 
op de website van het departement.

Het eerste colloquium vond plaats op 
woensdag 29 oktober en handelde over de 
Nobelprijs fysica 2008. Sprekers waren Walter 
Troost en Nathal Severijns. 

Op 10 september 2008 kwamen de alumni K.U.Leuven die in 1958 
afstudeerden in de Natuurkundige Wetenschappen terug samen 
te Leuven. 50 jaar geleden voerden zij het onderzoek dat tot hun 
licentiaatsthesis leidde uit aan het Instituut voor Lage Temperaturen en 
Technische Fysica in het College van Premonstreit op de hoek van de 
Naamsestraat en de Debériotstraat. 

Deze bijeenkomst was een goede gelegenheid om enkele aspecten van 
de huidige universiteit te vergelijken met hoe het er een halve eeuw 
geleden uitzag. Het begon in de voormiddag met een rondleiding in 
de Campusbibliotheek Arenberg die wel op een heel andere schaal en 
met heel andere middelen blijkt te werken dan de instituutsbibliotheek 
van het oude labo. In de namiddag werd er rondgewandeld in het 
stadscentrum: van de nieuwe Pieter De Somer-aula ging het naar de 
oude grote en kleine aula en naar de auditoria in het Maria Theresia-
college waarmee de namen van o.m. Van Itterbeek, Florin, Van 
Bouchout, Van Hoof en Borgers werden geassocieerd. 

De stadswandeling werd afgesloten in het College van Premonstreit. De 
natuurkundige laboratoria zijn uit de historische oude vleugel volledig 
verdwenen en hebben er plaats gemaakt voor de onderzoeksgroep 
Vergelijkende Endocrinologie. Maar grote delen van het gebouw zijn 

gedurende heel die periode nagenoeg ongewijzigd gebleven. Geuren, 
kleuren en achtergrondgeluiden zijn veranderd maar de ruimtes 
waarin de aanzet werd gegeven voor het beroepsleven van deze - nu 
gepensioneerde - alumni zijn voor hen nog perfect herkenbaar.

De dag werd afgesloten met een gezellige avond in de Faculty Club.

Op 24 oktober heeft Ellen Gielen haar docto-
raat verdedigd met titel: “Evaluation of con-
focal microfluorimetric methods for the study 
of lateral diffusion in model systems and oli-
godendroglial cell membranes”. De promotoren 
zijn prof. Yves Engelborghs (Leuven) en prof. 
Marcel Ameloot (Hasselt) en copromotoren 

zijn prof. Johan Hofkens (Leuven) en dr. Martin 
Vandeven (Hasselt).

Het experimenteel werk is het resultaat van 
een intense samenwerking tussen laboratoria 
in de wetenschappen te Leuven en in de bio-
medische wetenschappen te Hasselt. Tot 20 

jaar geleden werd het celmembraan gezien 
als een oppervlak waarin zowel lipiden als 
eiwitten mooi verdeeld zijn en vrij bewegen. 
Experimenteel biochemisch bewijs heeft in de 
voorbije decennia echter geleid tot de hypo-
these dat lipiden en eiwitten niet homogeen 
verdeeld zijn maar lokaal ontmengen in kleine 

Colloquia physics and astronomy 2008-2009

Reünie natuurkundigen 1958 op 10 september 2008

Bidiplomering K.U.Leuven - Universiteit Hasselt 
Doctoraat in de Wetenschappen (Leuven) en doctoraat in de Biomedische Wetenschappen (Hasselt).

De aanwezige alumni aan de Faculty Club.

Weervrouw en alumna geografie Jill Peeters gelauwerd
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domeinen, de zogenaamde lipidevlotten of 
‘lipid rafts’. De grote vraag is of de natuur 
gebruik maakt van deze rafts, dan wel of ze 
gewoon niet te vermijden zijn. In de thesis van 
Ellen werd dit onderzocht in oligodendrocyten, 
de myeline-producerende cellen van het cen-
traal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). 
Hierin worden ‘lipid rafts’ verondersteld een 
rol te spelen in zowel myelinevorming als 
demyelinisatie (beschadiging van myeline). 
Myeline is een vetachtige substantie die de 
uitlopers van zenuwcellen isoleert en op die 
manier zorgt voor een snelle zenuwgeleiding. 
Bij multiple sclerose, een chronische ontste-
kingsziekte van het centraal zenuwstelsel, 
worden myeline en oligodendrocyten aange-
tast waardoor de overdracht van elektrische 
signalen moeilijker verloopt. Dit resulteert in 
verlammingsverschijnselen, gevoelloosheid, 
enz. 

De huidige kennis van de aanwezigheid en de 
mogelijke rol van microdomeinen in oligoden-
drocyten is hoofdzakelijk gebaseerd op deter-
gentextracties, waarbij cellen worden stuk-
gemaakt bij niet-fysiologische temperaturen. 
Het spreekt voor zich dat het meer relevant 
is membraanheterogeniteiten te bestuderen 
in intacte celmembranen van levende cellen. 
Dit kan worden gerealiseerd door de diffusie 
(beweging) van moleculen in het membraan 
na te gaan aangezien membraanheteroge-
niteiten leiden tot afwijkingen van de vrije 
diffusie.

Het doel van de studie van Ellen was de evalu-
atie van verschillende microfluorimetrische 
technieken voor het bestuderen van 2D diffu-

sie in oligodendrogliale celmembranen. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van een fluorescerende 
membraanprobe en het myeline-eiwit MOG 
(myelin oligodendrocyte glycoprotein) waar-
aan het groene fluorescerend eiwit werd 
gekoppeld. De gebruikte biofysische tech-
nieken zijn opgebouwd rond een confocale 
microscoop met laserbelichting. Het observa-
tievolume in de confocale microscoop komt 
overeen met de afmetingen van één enkele 
E. Coli bacterie (een miljoenste van een mil-
jardste van een liter). Wanneer fluorescerende 
moleculen doorheen dit zeer kleine observatie-
volume bewegen, leidt dit tot het verschijnen 
van korte lichtpulsen. De duur van deze fluc-
tuaties (microseconde– tot millisecondeschaal) 
is een maat voor de verblijftijd van de fluores-
cerende moleculen in het observatievolume en 
dus voor de snelheid waarmee de moleculen 
bewegen. Met deze microscopische techniek 
die “Fluorescence Correlation Spectroscopy” 
genoemd wordt, kon Ellen de beweging van de 
fluorescente lipidemoleculen karakteriseren. 
In plaats van de laserbundel op één positie in 
het membraan te fixeren, kan men deze ook 
het volledige membraan laten aftasten. In dit 
geval worden de fluctuaties in het fluorescen-
tiesignaal niet alleen bepaald door de diffu-
siebeweging van de moleculen maar ook door 
de snelheid waarmee de laserbundel het beeld 
aftast. Op deze wijze kan men de diffusie over 
verschillende tijdsschalen volgen en ook trage-
re processen karakteriseren, en dit op verschil-
lende plaatsen van de cel. Deze veelbelovende 
nieuwe techniek, die “raster image correlation 
spectroscopy” genoemd wordt werd in dit 
project eveneens geïmplementeerd. 

De resultaten door Ellen bekomen in de oligo-
dendrogliale cellen suggereren dat het myeli-
ne-specifieke eiwit MOG interageert met het 
cytoskelet, terwijl de diffusie van de gebruikte 
membraanprobe gehinderd wordt als gevolg 
van de dynamische verdeling in ‘lipid rafts’. 

Marcel Ameloot en Yves Engelborghs

De leerstoel Smets is een initiatief van enkele 
collega’s aan de UCL en K.U.Leuven, oud- 
medewerkers van wijlen prof. Georges Smets, 
grondlegger van polymeerchemie in België, 
genomen op het ogenblik van zijn emeritaat 
en op dat ogenblik gefinancierd door een aan-
tal belangrijke industriële concerns. Met deze 
middelen wordt jaarlijks, en dit sinds meer dan 
een decennium, een topwetenschapper uitge-
nodigd om door een viertal lezingen, twee aan 
de UCL en twee aan de K.U.Leuven, de weten-
schappelijke gemeenschap aan beide univer-
siteiten in te wijden in de stand van zaken in 
één van de grensverleggende domeinen van 
onderzoek in de chemie. 
Dit jaar werd prof. R.J.M. Nolte van de 
Nijmeegse Radboud Universiteit gevraagd 
om zijn uiterst belangrijke bijdragen op het 
gebied van de supramoleculaire-, polymeer- 
en nanochemie te belichten. Prof. Nolte is een 
“master of molecular materials” en combineert 
in zijn onderzoek organische, polymeer- en 
biochemische componenten die hij tot nieuwe 
materialen ontwikkelt en waarvan hij de 
eigenschappen met de meest moderne tech-
nieken bestudeert.

Prof. Roeland Nolte is voorzitter van de 
redactie van het Britse chemische tijdschrift 
Chemical Communications en zit in de redac-
tie van het wetenschappelijke toptijdschrift 
Science. Als een van de eersten verbond hij de 
organische chemie met de nanotechnologie. 
Dat leidde tot nieuwe technieken met belang-
rijke toepassingen. Hij gebruikt synthetische 
polymeren en natuurlijke bouwstenen, zoals 
peptiden en eiwitten, om nanostructuren te 
maken. Verder slaagde hij erin om complexe 
macromoleculaire verbindingen met katalyti-
sche eigenschappen te bouwen, die sterk lijken 
op die in levende organismen. Daarmee is een 
brug geslagen naar de moleculaire biologie.

Nolte is directeur van het Instituut voor 
Moleculen en Materialen. Hij heeft meer 
dan 500 publicaties op naam en diverse 
prijzen ontvangen. Hij was gasthoogleraar 
aan onder meer MIT, Cornell University en 
de Universiteit van Sydney. Hij is lid van 
de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen en de Koninklijke Belgische 
Academie van Wetenschappen. Sinds 2003 is 
hij Academiehoogleraar. Hierdoor kan hij naast 

zijn directeurschap meer tijd vrijmaken voor 
innovatief onderzoek en de begeleiding van 
jonge onderzoekers.

Ellen Gielen in goede stemming na het 
behalen van haar doctoraat. 

Leerstoel Smets UCL-K.U.Leuven 2008



Eredoctoraat K.U.Leuven voor geograaf Jared Diamond

Nieuwe edities wetenschapsfeest en kinderuniversiteit

-22-

Op 13 november kreeg Jared Diamond, profes-
sor geografie aan de University of California 
at Los Angeles, maar ook fysioloog en ecoloog 
van wereldformaat, een eredoctoraat van de 
rector van de K.U.Leuven. Diamond is een emi-
nent wetenschapper die vanuit een brede visie 
ecologische basisprincipes heeft geformuleerd. 
Zijn geografisch onderzoek met betrekking tot 
de factoren die de ruimtelijk gedifferentieerde 
ontwikkeling en de ondergang van menselijke 
beschavingen hebben bepaald werd niet enkel 
gepubliceerd in de belangrijkste wetenschap-
pelijke tijdschriften maar hij heeft er ook een 
aantal bestsellers over geschreven, onder 
andere “Zwaarden, paarden en ziektekiemen: 
de ongelijkheid in de wereld verklaard”, dat 
bekroond werd met de Pulitzer-prijs. 
Dat de impact van de mens op de planeet 
Aarde nog nooit zo groot is geweest als nu 
geeft het werk van Jared Diamond een bijzon-
dere betekenis. Zijn ecologisch onderzoekswerk 

is richtinggevend voor het behoud van de 
biodiversiteit op aarde en de inzichten die zijn 
geografisch onderzoek met betrekking tot de 
historische beschavingen heeft opgeleverd zijn 
bijzonder relevant voor de ontwikkeling van 
een meer duurzame globale samenleving. 
Promotoren prof. Gerard Govers en prof. 
Martin Hermy spraken respectievelijk het lau-
datio en het slotwoord uit tijdens de academi-
sche zitting in de Universiteitshallen. Diamond 
was tijdens zijn bezoek aan onze universiteit 
eveneens bereid om over het thema duur-
zaamheid in een debat de discussie aan te 
gaan met onderzoekers en studenten van de 
K.U.Leuven onder de titel: 'Sustainable Earth: a 
discussion with prof. Jared Diamond'. Na een 
korte inleiding tot het debat door de eredoc-
tor zelf, was er mogelijkheid om gedurende 
ongeveer een uur met hem te debatteren over 
alle aspecten van duurzaamheid. De afwezigen 
hadden ongelijk.

Van 17 tot 26 oktober zette de Vlaamse 
overheid de wetenschap weer in de spot-
lights tijdens de achtste Wetenschapsweek. 
Ook onze universiteit (en faculteit) nam dit 
jaar opnieuw deel, met een stand tijdens 
het Wetenschapsfeest in Mechelen en met 
Wetenschap in de kijker, een reeks dagactivi-
teiten voor leerlingen uit het secundair onder-
wijs. Op het Wetenschapsfeest vond de jeugd 
het wetenschapsatelier van de K.U.Leuven 
terug: ze gingen er zelf aan de slag, als chemi-
cus of geoloog, fysicus of sterrenkundige, wis-
kundige of bioloog. Ze zetten een magnetische 
trein of zelfs hele continenten in beweging, 

maakten blubber of DNA en keken hoe je eruit 
ziet als je achter een zwart gat verborgen zit... 
Wetenschap is fun!

Op de zaterdagen 8, 15 en 29 november 
konden de kinderen dan weer deelnemen aan 
de kinderuniversiteit, waarbij ze les kregen 
van echte proffen en op het einde een echt 
diploma van de kinderuniversiteit in de wacht 
sleepten. Diegenen die nog meer wilden dan 
enkel les volgen, konden ook als volleerd 
wetenschapper aan de slag in een van de vele 
workshops.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 augustus tot 31 oktober 2008

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Scheikunde 20 augustus 2008 Rong GU Facile synthesis of 6-mono and 6,12-disubstituted 
5,11-dihyndroindolo[3,2-b]carbazoles and their 
derivatives.

W. Dehaen

Biologie 28 augustus 2008 Dieter ANSEEUW Population substructuring in the Utaka (Teleostei, 
Cichlidae) from Lake Malawi (East Africa): do genetic and 
(eco-)morphological differentiation go hand in hand?

J. Snoeks / P. Busselen / F. Ollevier / E. 
Verheyen (KBIN)

Wiskunde 9 september 2008 Bilkis JAHANARA Symmetries in Riemannian geometry. L. Verstraelen

Natuurkunde 9 september 2008 Kristof PAREDIS The formation of iron silicide nanostructures on noble 
metal induced superstructures on Si(111) surfaces.

A. Vantomme

Geologie 11 september 2008 David ROCHA Assessment of linearized Boussinesq-based analytical 
approximations with respect to numerical models and 
measured data.

A. Dassargues

Geologie 17 september 2008 Koen VAN DEN BRIL Carbonate cementation in shallow marine sandstones: 
Evaluation of controlling parameters in the Jurassic 
Luxembourg Sandstone Formation (G.D.-Luxembourg) and 
Grès de la Crèche Formation (France).

R. Swennen

Biologie 19 september 2008 Ana Cristina GUTIERREZ Characterization of insulin-related peptides and 
their relation to molt and metabolism in the shrimp 
Litopenaeus vannamei.

L. Schoofs / J. Nieto

Biologie 22 september 2008 Chaminda WALPITA The use of zebrafish (Danio rerio) as a model organism 
to study the role of thyroid hormones in embryonic 
development of teleost fish.

V. Darras

Scheikunde 24 september 2008 Kyra LUNSTROOT Spectroscopie van lanthaniden in ionische vloeistoffen. K. Binnemans

Scheikunde 29 september 2008 Annelies VANDENDRIESSCHE The use of the 3-oxindole building block for hybrid 
macromolecules, dendrimers and hyperbranched 
polymers.

W. Dehaen / M. Smet

Geografie 29 september 2008 Caroline NEWTON Social housing, urban policy and social capital: spatial 
interrelations in a third world context (Cape Town).

C. Kesteloot / P. De Decker

Scheikunde 30 september 2008 An VAN DEN BOGAERT Synthese van pyridodiazepinedionen en 
otazolonaftyridinonen uitgaande van 
2-hydrotynicotinezuur en synthese van probes voor 
'targeted drug delivery'.

F. Compernolle / W. De Borggraeve

Scheikunde 1 oktober 2008 Wim SMETS Synthese van homochirale 
aminopiperidinoncarboxylaatsystemen en homologen 
uitgaande van optisch zuivere vinyl en allyl 
gesubstitueerde aminozuren.

F. Compernolle / W. De Borggraeve

Scheikunde 3 oktober 2008 Sofie VANLAER Synthese van spirocyclische pyridoazepines en gebrugde 
tetrahydronaftyridines, analoga van acetylcholinesterase-
inhibitoren.

F. Compernolle / W. De Borggraeve

Geologie 13 oktober 2008 Philippe VAN MARCKE Development of a pore network model to perform the 
permeability on X-ray computed tomography images.

R. Swennen

Biologie 17 oktober 2008 Kurt BOONEN Peptidomics of Mus musculus: Towards a Systems Biology 
Approach of Intercellular Signalling.

L. Schoofs

Natuurkunde 17 oktober 2008 Cristina Ioana TOMA Nanoscale characterization and modification of the 
electronic properties of hydrogen terminated diamond 
surfaces.

C. Van Haesendonck / A. Volodine

Informatica 22 oktober 2008 Dries KIMPE On the scalable parallelization of unstructured mesh 
applications.

S. Poedts / S. Vandewalle

Scheikunde 27 oktober 2008 Denis ERMOLAT'EV New approaches to 2-aminoimidazoles and their 
derivatives.

E. Van der Eycken 

Natuurkunde 29 oktober 2008 Nele SCHILDERMANS Rectificatie-effecten en nucleatie van supergeleiding in 
supergeleidende nanostructuren.

V. Moshchalkov / A. Silhanek

Natuurkunde 31 oktober 2008 Koen SCHOUTEDEN Tunneling microscopy and spectroscopy of metallic and 
magnetic nanoclusters on atomically flat surfaces.

C. Van Haesendonck / P. Lievens

Biochemie 31 oktober 2008 Bart VAN MEERBERGEN Neuro-electronic hybrid devices: a study of biointerfacial 
processes promoting cell adhesion on nanostructured 
surfaces.

Y. Engelborghs / G. Borghs / W. 
Annaert
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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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