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Wetenschap in breedbeeld



Bijna dagelijks worden we door allerlei media herinnerd aan 
“an inconvenient truth”: we leven in een wereld in verandering! 
Maar voor de wetenschapper is dit geen ongemakkelijke 
waarheid maar gewoonweg de werkelijkheid. Niets nieuws 
onder de zon! Vraag het maar aan de sterrenkundige, de 
aardwetenschapper of de bioloog. Zij trachten net de geheimen 
van het uitdijende heelal, onze levende planeet, of de 
wispelturige evolutie van het leven op Aarde bloot te leggen. 
Maar ook de natuurkundige, de scheikundige, de wiskundige of 
de informaticus staat elke dag voor nieuwe onderzoeksvragen, 
nieuwe uitdagingen.

 
En zo legt de wetenschapper een stevig fundament voor 
elke technologische innovatie. Bedenk dat er geen GSM zou 
bestaan zonder geoloog en informaticus; geen iPod zonder 
natuurkundige; geen GPS zonder geograaf en wiskundige; 
geen blozende tomaat zonder bioloog; geen haargel zonder 
scheikundige. De wetenschapper zaait zodat onze collega's 
wetenschappers en ingenieurs mee kunnen oogsten.

 
De wetenschapper staat dan ook met zijn twee voeten 
middenin de echte wereld. We nemen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, of het nu als activist is voor de 
boerenrechten in Ecuador, of als medebestuurder van 
deze universiteit; of we zetten ons in om als leraar onze 
verwondering te delen met toekomstige generaties. 
De wetenschapper houdt de vinger aan de pols van de 
veranderende wereld. We trachten niet alleen het weer van 
morgen te voorspellen, maar ook het klimaat in 2100; we 
registreren elke aardbeving en proberen daarmee de volgende 
aardbeving te voorspellen; we zoeken uit of algen kunnen 
gebruikt worden voor de aanmaak van biodiesel; we testen of 
radiogolven en nieuwe chemische stoffen schadelijk zijn voor 
onze gezondheid of ons leefmilieu; we laten scenario’s lopen 
om na te gaan of en hoe we een nieuwe beurscrash kunnen 
ontlopen.

 
Maar de wetenschap is meer. Wetenschapper worden laat 
je niet onberoerd. Je wordt er een ander mens van. Denk je 
niet dat de schoonheid van de lentebloesem zoveel mooier is 
wanneer je ook weet waarom? Als kind ben je eigenlijk altijd al 
een echte wetenschapper geweest. Tot vervelens toe bestookte 
je toen je ouders met waaromvragen: “waarom is de hemel 
blauw?”, “waarom is de maan rond?”, “waarom legt een kip een 
ei?”, “waarom sneeuwt het in de winter?” … Wetenschappen 
studeren is teruggrijpen naar deze verwondering en 
nieuwsgierigheid uit je kindertijd. Laat die passie weer in je 
opborrelen … en word wetenschapper!

 
Als ik over de wondere wereld van de wetenschappen vertel 
tijdens familiefeestjes, etentjes met vrienden, of tijdens lezingen, 
krijg ik vaak de volgende bedenking van de toehoorders: 
"Oh! Dat is allemaal zo boeiend. Had ik maar wetenschappen 
gestudeerd!”. Voor hen is het misschien te laat, maar voor jou 
niet! Kies dan ook voor de wetenschappen! Je kunt kiezen 
uit acht richtingen: wiskunde, informatica, fysica, chemie, 
biochemie en biotechnologie, biologie, geografie, en geologie. En 
ik kan je één ding verzekeren … je zult geen spijt hebben van je 
keuze!

Manuel Sintubin
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"Ik herinner me nog goed de eerste dag aan de K.U.Leuven, 
in de studierichting wiskunde, vol hoop om geprikkeld en 
geboeid te worden, en om te starten met succesvolle studies. 
Die eerste dagen waren spannend: alle voelsprieten ston-
den wijd open en de algemene kennismaking maakte ons, 
de nieuwe studenten, alleen nog maar nieuwsgieriger. Dat 
de studiekeuze nog maar pas gemaakt was en nog moest 
bezinken was niet meer dan normaal: in vele families van de 
medestudenten was er niemand die wiskundestudies gedaan 
had en we betraden dus onbekend terrein. Al was er veel 
steun uit mijn omgeving voor mijn keuze, er waren ook veel 
vragen over wat dat juist is, wiskunde op universitair niveau, 
en ook vragen of er nu nog nieuwe dingen te ontdekken 
vielen in die eeuwenoude wiskunde. Wist ik veel! Maar al 
gauw werden wij, de studenten, gegrepen door de wereld die 
zich ontplooide, de ideeënweelde en creatieve prikkelende 
rijkdommen die gegroeid zijn uit zo'n lange en mooie traditie 
van denkers. Prachtig was het om au sérieux genomen te 
worden door de proffen die écht lesgaven, die op een boei-
ende manier een dieper inzicht in de theorieën die we in het 
secundair te horen kregen, wisten mee te geven. Het ging 

veel vérder. Enkele jaren later tuimelden enkele studenten, 
vaak met wat geluk qua financiering, zelf ook in het onder-
zoek. Onmiddellijk werden we door geweldige promotoren 
geleid naar concrete, haalbare onderzoeksonderwerpen. Als 
bij toeval rijzen dan de internationale contacten uit de grond: 
in Canada was er een onderzoekster die blijkbaar dezelfde 
vragen als ik onderzocht, en die meteen bereid was tot een 
samenwerking! Van het ene toeval kwam het andere, want 
zij had een gedeeltelijke doorbraak, en ik vond een doorbraak 
voor het andere deel, en zo vonden we samen op een paar 
maanden tijd sterke resultaten. Niemand had deze resultaten 
zien aankomen, en hoewel ze op zich niet zo moeilijk waren, 
ging er een kleine schokgolf rond tussen sommige onderzoe-
kers: nieuws! De resultaten waren goed ingebed in de context 
en toch fris en onverwacht, en dat is een prikkelende com-
binatie. En dan komt de molen op gang: een artikel schrijven 
en publiceren, lezingen over de resultaten geven, of gewoon 
de resultaten doorvertellen aan geïnteresseerde collega's. Het 
is duidelijk dat er in wiskunde heel wat nieuws te onderzoe-
ken valt, en ook door jonge, nieuwe onderzoekers. 

-3-

De wereld in verandering

Wiskundestudie en onderzoek zijn great fun! 

Raf Cluckers is verbonden aan de Afdeling Algebra van de K.U.Leuven en is gepassioneerd door zijn vakdomein. 
Het hoe, wat en waarom van zijn studiekeuze vertelt hij in onderstaande getuigenis: lees gerust even mee!

foto Rob Stevens 
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Nu staan we weer enkele jaren verder en blijkt dat onder-
zoek in wiskunde actiever is en breder en dieper gaat dan 
ooit. Ondertussen geven sommigen van ons ook zelf les 
aan bachelorstudenten, en proberen we ons enthousiasme 
en onze ervaring bij hen over te brengen. De lessen in de 
bachelor wiskunde zijn prikkelend, ze openen je geest met 
rijke werelden in vele domeinen van de wiskunde. En tege-
lijk krijg je een idee over en feeling voor echt onderzoek, en 
over wat het is om een artikel te schrijven, te checken, en 
te publiceren, een lezing te geven over (jouw) resultaten, en 
erover te praten met je medestudenten. En dit in een traditie 
die duizenden jaren oud is! Om maar iets te noemen, van 
de meetkunde van Euclides beklijft het vooral hoe spannend 
dit voor Euclides en zijn collega's moet geweest zijn om hun 
theorieën te ontwikkelen en om zo (voor millennia lang) 
de meetkunde op weg te helpen, te sturen. Meer dan een 
finale theorie was de theorie van Euclides een startpunt, een 
richtinggever, en zo'n rol speelt eigenlijk elk resultaat in wis-
kunde, ook vandaag. 

Wat is dat dan uiteindelijk, wiskunde: studie of onderzoek? 
Een redenering begrijpen of zelf vinden geeft zowel een grote 
rust en gevoel van vertrouwdheid als een enthousiasme dat 
je met iedereen wil delen. Maar meer dan wat ook is wis-
kunde een brok menselijke cultuur, met nationale helden, vol 

met menselijke anekdotes, en met een zeer mooi parcours 
van zoektochten en succesverhalen. Komt daar bovenop dat 
de community van wiskundestudenten, lesgevers en onder-
zoekers een zeer warme bende vormt, die nieuwkomers graag 
hartelijk ontvangt! "

door Raf Cluckers

Raf Cluckers
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“Ik kreeg de mogelijkheid om aan het Instituut voor 
Sterrenkunde te beginnen als wetenschappelijk medewerker 
om wetenschappelijke data-analyse-software te ontwikkelen 
voor het Infrared Space Observatory (ISO)-project waar ik 
ook voor mijn thesis aan werkte. Ik werd al snel voor een 
paar jaar gedetacheerd naar het ESA-satellietvolgstation 
van Villafranca in Madrid. Daar maakte ik deel uit van een 
tienkoppig team dat verantwoordelijk was voor de Short-
Wavelength Spectrometer aan boord van de ISO-satelliet. 
In het begin hield ik me vooral bezig met het ontwikkelen 
van data-analyse-software, maar al snel kreeg ik ook taken 
voor het plannen van calibratiemetingen, de analyse van 
metingen, en het karakteriseren van het instrument. Als 
instrumentexpert werkte ik ook mee aan verschillende 
waarneemprogramma's met de ruimtetelescoop, met 
collega's in Leuven, maar ook met astronomen uit 

verschillende instituten in Europa en de Verenigde Staten.  

Na afloop van de ISO-operaties keerde ik terug naar Leuven. 
Daar werkte ik verder aan calibratieproblemen van het 
instrument, en aan mijn doctoraat. Een groot deel van mijn 
doctoraatsonderzoek bestond uit het calibreren en analyseren 
van de gegevens die we tijdens de laatste fase van de ISO-
missie verzamelden, na de uitputting van het vloeibare 
helium dat voor de noodzakelijke koeling van de meeste 
detectoren zorgde.

Inmiddels werken we met een team van een tiental mensen 
aan het Instituut voor Sterrenkunde aan verschillende 
infraroodinstrumenten, vooral voor ruimtetelescopen, 
in verschillende fases van de ontwikkeling. We werken 
aan technologiestudies voor instrumenten die over tien 

Bart Vandenbussche studeerde in 1995 af als licentiaat in de informatica aan de Faculteit Wetenschappen van 
de K.U.Leuven. Zijn thesisonderwerp was een samenwerking tussen het Departement Computerwetenschappen 
en het Instituut voor Sterrenkunde, en bestond uit het ontwerpen van een database voor de versiecontrole van 
calibratie-tabellen voor het ruimtetelescoopproject. De flexibiliteit van het programma liet hem ook toe in zijn 
laatste jaar verschillende vakken sterrenkunde te volgen. Hij vertelde aan science@leuven waar hij momenteel 
mee bezig is.
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Als informaticus als onderzoeker aan de slag bij 
 het Instituut voor Sterrenkunde

Realtime testen van het PACS-instrument in de Herschel-ruimtetelescoop vanuit het controlecentrum in Darmstadt.



jaar gelanceerd worden, aan het testen van een prototype van een 
instrument voor JWST, de opvolger van de Hubble Space Telescope, 
maar ook aan operationele satellieten: de Herschel-satelliet wordt 
in april 2009 gelanceerd. De voorbije jaren hebben we verschillende 
prototypes en vluchtmodellen van het instrument gekarakteriseerd 
in het laboratorium. De laatste maanden gingen deze testen verder, 
geïntegreerd in de satelliet in de testfaciliteiten van het Europees 
Ruimte-agentschap en in de raketintegratiefaciliteit in Kourou in 
Frans Guyana. We ontwikkelen data-analyse-software en calibratie-
methodes, definiëren realtime procedures om de satelliet in realtime te 
testen vanuit het vluchtcontrolecentrum in Darmstadt, en houden het 
instrument in de gaten zodat het steeds optimaal blijft functioneren.“ 

Zomerschool Sterrenkunde 2009

Geïnteresseerd in de sterrenhemel? Je al 
afgevraagd wat er gebeurt wanneer sterrenstelsels 
botsen? Of wil je het zwarte gat in het centrum 
van ons Melkwegstelsel wegen? Zit je in de laatste 
twee jaar van het secundair onderwijs? Kom dan 
naar de Zomerschool Sterrenkunde, van 24 tot 27 
augustus 2009 in Leuven. 

De Zomerschool Sterrenkunde wordt 
georganiseerd door de Vereniging voor 
Sterrenkunde (VVS). In vier dagen maak je 
kennis met vele verschillende aspecten van de 
sterrenkunde. Dat gebeurt via lessen maar ook 
met veel praktisch labowerk, waarin je zelf aan 
de slag gaat om sterrenkundige ontdekkingen 
te doen. De lessen worden gegeven door 
sterrenkundigen, verbonden aan Vlaamse 
universiteiten (waaronder de K.U.Leuven). Voor het 
labowerk word je ook begeleid door deskundigen 
van de VVS. Een greep uit de onderwerpen:

• Waar komt de straling van sterren vandaan? 
Wat kunnen we zien in een spectrum en hoe 
kunnen we daarmee sterren classificeren? 

• Hoe zien sterren er vanbinnen uit? Hoe brengen 
ze hun leven door? Op welke manier kunnen 
we planeten rond sterren ontdekken? En wat 
hebben novae, supernovae en gamma-bursters 
met sterren te maken? 

• Hoe ziet ons Melkwegstelsel eruit? Is het groter 
of kleiner dan andere sterrenstelsels? Hoe ver 
staan die sterrenstelsels van ons vandaan? En 
waarom zitten er zwarte gaten in het centrum 
van al die sterrenstelsels? 

• Is het waar dat de Big Bang overal tegelijk 
plaatsvond? En hoe zal donkere energie de 
toekomst van ons heelal bepalen? 

De Zomerschool Sterrenkunde richt zich in de 
eerste plaats tot jongeren van de derde graad 
van het secundair onderwijs, hoewel oudere 
deelnemers eveneens welkom zijn. Er is geen 
bijzondere voorkennis vereist. Een goede kennis 
van de natuurkunde van het secundair onderwijs 
is wel een voordeel. De Zomerschool kan zowel 
intern (met overnachting in Leuven) als extern 
gevolgd worden. Deelname aan de Zomerschool 
kost 165 euro (intern) of 110 euro (extern). Dit 
omvat de deelname en het cursusmateriaal, 
alsook de maaltijden (lunch en avondmaal), en 
voor de internen ook de overnachting en het 
ontbijt.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Zomerschool Sterrenkunde, Oostmeers 122 C  
te 8000 Brugge (secretaris@vvs.be).
Twijfel je? Breng dan een bezoekje aan de  
website van de Zomerschool Sterrenkunde  
www.vvs.be/zomerschool voor meer informatie.

Herschel-satelliet in de ESTEC-cleanroom.
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“Mijn avontuur in Zürich begon in de zomer van 2006. Ik 
had juist mijn tweede jaar fysica afgesloten en wou concrete 
ervaring opdoen. Via Johan Vanacken (K.U.Leuven) kwam 
ik in contact met Jean-Pierre Locquet (toen IBM research 
lab Zürich; nu professor aan de K.U.Leuven), die voor mij 
een stage kon regelen. Daar is een nieuwe wereld voor mij 
opengegaan. Onderzoekers van wereldniveau, bijna elk vanuit 
een andere universiteit. Het was daarom enorm interessant 
met hen te bespreken waar en waarover ik mijn master 
zou kunnen doen. Na lange, en soms bevlogen discussies 
(ook onderzoekers zijn mensen, en elk verdedigt met passie 
zijn Alma Mater), kreeg ik meer en meer interesse voor de 
ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich, de 
universiteit waar ook Einstein studeerde en les gaf. Eerst 
en vooral is ETH op gebied van theoretische fysica één van 
de topuniversiteiten in de wereld: drie Nobelprijswinnaars 
hebben hier het afgelopen anderhalf jaar een voordracht 
gegeven. Vervolgens is ETH heel goedkoop in vergelijking 
met de Angelsaksische universiteiten, waar je gemakkelijk 
per jaar 25.000 dollar inschrijvingsgeld betaalt. Ten slotte 
is het nu enorm simpel geworden om je in te schrijven via 
Bologna, zodat hier een (zeer) hoog percentage buitenlanders 
les volgt, en dat werkt altijd inspirerend. En last but not least, 
Zwitserland is een enorm aangenaam en mooi land (skiën op 

een uurtje trein-afstand… yeah baby!). Kortom…: de perfecte 
keuze.”
   
“De overstap van de K.U.Leuven naar de ETH had ik me 
veel moeilijker voorgesteld dan het eigenlijk was. Ik kon 
nauwelijks Duits en wist niet echt welke voorkennis verwacht 
werd. Het eerste bleek geen probleem te zijn, omdat alle 
lessen in het Engels gegeven werden. Sommige cursussen 
zijn wel in het Duits geschreven, maar dat vormt niet echt 
een probleem. En wat betreft de voorkennis kan ik enkel het 
volgende zeggen: in geen enkele les heb ik het gevoel gehad 
dat ik ergens achterliep. Dat is een opmerkelijke vaststelling, 
wetende dat ik vakken als “algemene relativiteit”, “quantum 
velden theorie”, en gevorderde “statistische mechanica” 
niet uit de weg ben gegaan. Ik zou de professoren van het 
Departement Natuurkunde en Sterrenkunde dan ook willen 
danken, maar vooral feliciteren, voor de prachtige opleiding 
die ze mij in de bachelorcyclus gegeven hebben.”

"PS: Indien je vragen hebt over de ETH,  
neem gerust contact met me op!   
E-mail: staarp@student.ethz.ch

Telefoon: 0041798441574"

De drang om in het buitenland te gaan studeren is bij Peter Staar, student fysica, altijd zeer groot geweest. En 
dit niet alleen omdat er een zeker avontuurgehalte mee gepaard gaat, maar ook omdat het blikveldverruimend 
is. Elke universiteit heeft bovendien zo zijn eigen accenten in de opleiding en dat beïnvloedt volgens hem je 
voorkeursvakken enorm. Na zijn bacheloropleiding trok Peter dan ook naar Zürich, waar hij momenteel aan 
het afstuderen is. Hij heeft net zijn masterthesis over “electron-phonon coupling in graphene nano-ribbons” 
ingediend bij Prof. Sigrist en binnen enkele maanden begint hij aan een PhD in computational physics. “Het leven 
is mooi, fysica en Zwitserland is een prachtige combinatie. Men zegge het voort…”, aldus Peter.

Interchange universities? Yes, we can!  

“Het leven is mooi,  
fysica en Zwitserland is een 

prachtige combinatie.  
Men zegge het voort…" 

Peter Staar
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“Het unieke zit hem ook in de onderwijsmethodes die 
verschillen tussen Harvard en de K.U.Leuven", schreef Nicolas 
ons. "Zo krijgen we voor elk vak wekelijkse huistaken, en 
sommige resultaten durven wel eens tegenvallen. Problem 
Set 2 van Physics 285a was er zo een. Maar, huiswerken 
worden hier meestal gewoon gezellig samen gemaakt. Het 
draait immers om het kunnen, niet zozeer om de punten. 
Urenlang hebben we dus samen zitten werken op de 5de 
opgave van dat huiswerk. Natuurlijk werden sommigen slecht 
gezind toen we om middernacht de avond voor "due date" 
nog niet echt ver stonden. Natuurlijk dacht iedereen dan aan 
opgeven, maar dat gebeurde niet. Het bord werd steeds meer 
en meer volgeschreven, alle kleurtjes werden opgebruikt, de 
koffiemachine werd leeggedronken en uiteindelijk lukte het. 
Gefeest werd er dan niet: daar waren we te moe voor. Maar 
die glimlach die op alle gezichten verscheen, zei dan genoeg. 
En het kwartiertje wandelen van de campus naar mijn kot 
was dan niet eens onaangenaam, ook al wist ik dat ik vroeg 
zou moeten opstaan om sommige antwoorden nog snel 
in het net over te schrijven. Maar ook dat was niet erg: de 
voldoening bij het indienen zou alles goed maken."  

 door Nicolas Van de Rijt

Nicolas Van de Rijt, een masterstudent fysica, vertrok dit academiejaar als Erasmusstudent naar het prestigieuze 
Harvard University. Een unieke ervaring want vanaf het tweede semester wordt Nicolas "Fellow of the Department 
of Physics" en "Teaching Assistant". Naast onderzoek voor zijn thesis en het volgen van vakken, zal hij dan ook 
oefenzittingen geven. 

De Faculteit Wetenschappen zendt haar zonen en dochters uit

Samen afzien is het misschien 
wel, maar dat is tijdelijk; 
samen slagen door met en 
voor elkaar te werken is 

onvergetelijk. En daar doe je 
het immers voor.”

Nicolas Van de Rijt

Jefferson 
Physical 
Laboratory.



De wereld in verandering

-9-

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

Een wetenschappelijke opleiding moet dus in het dagelijks 
leven een bruikbare dimensie bezitten. Dit vinden we bijvoor-
beeld terug in de bacheloropleiding chemie. Het is duidelijk 
dat men deze dimensie bij voorkeur reeds van bij het begin 
aan bod laat komen. Het is immers dan dat de toekomstige 
wetenschapper het snelst bijleert en een boeiende, nieuwe 
kijk op de wereld voor hem of haar toegankelijk wordt. In 
deze fase is het cruciaal de student te stimuleren de dag-
dagelijkse leefwereld zelfstandig te verkennen, met de nieuw 
verworven inzichten in het achterhoofd. Het vak industriële 
en technische chemie, dat op het programma staat van de 
eerste bachelor chemie, kan in sterke mate tot deze ontwik-
keling bijdragen. In dit vak worden een aantal praktische 
onderwerpen, waarmee de student in vele gevallen reeds 
vertrouwd is, bekeken door de bril van de wetenschapper. 
Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen zoals milieuvervui-
ling, geneesmiddelen, vloeibare kristallen of voeding. Vooral 
het laatste vindt op vele vlakken aansluiting bij het dage-
lijks leven. Zo komt aan bod welke rol onze voeding speelt 
voor de energievoorziening en het in stand houden van het 
lichaam en welke problemen er in deze context kunnen ont-
staan (overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten). Dit wordt 
in verband gebracht met de structuur van de geconsumeerde 
vetten, de glycemische index en glycemische lading van 

voedingsmiddelen. De invloed van de verschillende voedings-
componenten op het functioneren van het lichaam wordt in 
een interdisciplinaire context verklaard op grond van onder 
meer de specificiteit van het spijsverteringsapparaat en de 
chemische structuur van de betrokken nutriënten. Met het 
oog op de gezondheid kan het nuttig zijn het vet-, suiker- of 
zoutgehalte van voedingsmiddelen te reduceren. De cursus 
toont hoe dit kan, maar ook welke gevolgen dit heeft voor 
onder meer de smaak, het uitzicht en de bewaarbaarheid en 
hoe de voedingsnijverheid deze potentiële problemen kan 
ondervangen. Verder is er ook aandacht voor de positieve 
en negatieve aspecten van de bereiding van voedsel in de 
ruime zin van het woord, gaande van de inwerking van 
micro-organismen voor het maken van kaas of zuurkool tot 
de achteruitgang van de voedingswaarde door ontbinding 
van vitaminen of de vorming van kankerverwekkende stoffen 
door onoordeelkundige behandeling.

Eten speelt naast een biologische ook een zeer voorname 
psychosociale rol. Dit blijkt niet alleen uit het belang van het 
nuttigen van een gezamenlijke maaltijd voor het leggen en 
intensifiëren van contacten tussen mensen, maar ook uit het 
bestaan van eetstoornissen met een sterke psychologische 
component zoals anorexie, of uit het feit dat zwaarlijvigheid 
niet zelden een maatschappelijk stigma met zich mee brengt. 
Alhoewel het dus onmiddellijk duidelijk is dat een exact 
wetenschappelijke benadering niet alleen zaligmakend is, kan 
ze toch uitgesproken nuttig zijn om alle (des)informatie die 
ons dagelijks bereikt omtrent voeding in een ruimere context 
te interpreteren en zo de belangrijkste regel in verband met 
gezonde voeding niet uit het oog te verliezen. In zekere zin 
is deze regel eenvoudig: eet gevarieerd en met mate. Niet 
zelden zijn het de meest voor de hand liggende waarheden 
die in de huidige informatiemaatschappij het eerst vergeten 
worden. Een veelzijdige wetenschappelijke opleiding, met oog 
voor de dagelijkse leefwereld, kan helpen deze hinderlaag te 
vermijden.
 door Mario Smet

Het dagelijkse leven door een chemische bril
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De wereld in verandering

Olie vormt al bijna een eeuw lang een belangrijke grondstof 
voor onze economie. Door de slinkende oliereserves en 
de stijgende vraag naar olie vanuit Azië nam de olieprijs 
de laatste jaren sterk toe. Bovendien dreigen de grote 
hoeveelheden CO2 die vrijkomen bij de verbranding van 
fossiele brandstoffen zoals olie ons klimaat te beïnvloeden. 
Daarom is er een nood aan hernieuwbare bronnen van olie 
als vervanging van aardolie. Hierbij werd eerst gedacht aan 
traditionele landbouwgewassen zoals koolzaad en palmolie. 
De olieproductie via dergelijke gewassen is echter vrij laag 
(koolzaad: 1.5 ton/ha, palmolie: 6 ton/ha), te laag om in onze 
dorst naar olie te voorzien. Bovendien wordt aangenomen 
dat de stijging van de voedselprijzen eind 2007 ten dele 
te wijten was aan de teelt van landbouwgewassen voor 
energieproductie. Algen zijn productiever dan traditionele 
oliegewassen én hebben een hoger oliegehalte, waardoor 
ze beschouwd worden als mogelijk belangrijke bron 
van biodiesel (> 15 ton/ha). Het gebruik van algen voor 
biodieselproductie heeft nog een aantal andere voordelen 

ten opzichte van pakweg koolzaad of palmolie. Algen worden 
gekweekt in ondiepe bekkens of in doorzichtige buizen 
(fotobioreactoren) en hebben dus geen nood aan vruchtbare 
landbouwgrond. Vele soorten groeien zelfs in zout water, 
waardoor geen kostbare zoetwaterreserves aangesproken 
moeten worden. Om de productie van algen te maximaliseren 
is bemesting met CO2 en N en P nodig. CO2 kan aangeleverd 
worden via rookgassen afkomstig van energiecentrales en N 
en P via afvalwater, waardoor twee belangrijke afvalstromen 
gevaloriseerd kunnen worden. Het restproduct dat overblijft 
na extractie van olie is rijk aan proteïnen en kan eventueel 
dienen als veevoeder.

In deze tijden van hoge brandstofprijzen en de bezorgdheid 
over stijgende CO2-concentraties is er veel interesse 
voor hernieuwbare bronnen van energie, zowel vanuit de 
milieubeweging, de overheid als de industrie. De belangrijkste 
bron van hernieuwbare energie is het zonlicht en algen 
kunnen met behulp van zonlicht CO2 omzetten in biomassa. 

Algen hebben vaak te kampen met een slecht imago. Ze veranderen water in een groene soep en ontsieren 
daarmee vijvers, meren, rivieren en zeeën. Vorige zomer nog haalden ze het nieuws doordat de eerste oogst 
van Vlaamse mossels besmet was door toxische algen. Algen bieden echter ook mogelijkheden. Het zijn micro-
organismen die exponentieel kunnen aangroeien en die in tegenstelling tot traditionele landbouwgewassen arm 
zijn aan structurele polysacchariden zoals cellulose en rijk aan proteïnen en olie. Het is vooral omwille van hun 
relatief hoge oliegehalte dat algen de laatste tijd veel aandacht krijgen. 

Olie uit algen
-10-



Wie is Koenraad Muylaert?

Sinds een drietal jaar werkt Koenraad Muylaert als docent-
onderzoeker biologie aan de K.U.Leuven. Van jongs af 
aan was hij al geboeid door het leven in het water en 
begaan met het milieu. Als onderzoeker kan hij zich nu 
volledig in deze passies uitleven en als docent kan hij ze 
delen met studenten. Aan de Campus Kortrijk brengt hij 
bachelorstudenten de basisbeginselen van de biologie 
bij. In Leuven geeft hij aan masterstudenten les over zijn 
onderzoek dat gericht is op algen: microscopische plantjes 
die in het water leven. Het zijn gevoelige indicatoren 
voor de waterkwaliteit en ze schetsen in Vlaanderen vaak 
een ontluisterend beeld van de toestand van onze meren 
en rivieren. Dat het niet goed gaat met het milieu is 
intussen duidelijk. Willen we op lange termijn de wereld 
leefbaar houden dan moeten we nieuwe, duurzame 
technologieën ontwikkelen. Misschien kunnen de algen die 
Koenraad onderzoekt hierin een rol spelen. Algen bevatten 
relatief veel olie en zijn daarom een potentiële bron van 
biobrandstof. Ze groeien sneller dan traditionele gewassen 
en groeien ook op plaatsen waar geen landbouw mogelijk 
is. Daarom vormen ze een alternatief voor de eerste 
generatie biobrandstoffen zoals koolzaad of palmolie. In 
samenwerking met collega’s wetenschappers en ingenieurs 
uit de universiteit en hogescholen onderzoekt hij of algen 
een rol kunnen spelen in een duurzame maatschappij.
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Grootschalige productie van algen voor biodieselproductie is 
een nieuw productieproces waarover weinig tot geen ervaring 
aanwezig is in Vlaanderen. 

Koenraad Muylaert voert al meer dan 10 jaar onderzoek uit 
naar de diversiteit en productiviteit van algen in diverse 
aquatische systemen (meren, rivieren, kustwateren). 
Vanuit zijn eerder fundamenteel ecologisch onderzoek 
naar algen heeft hij een goede kennis van de belangrijkste 
eigenschappen van de verschillende groepen algen, van 
de parameters die hun productiviteit beïnvloeden en van 
de vereisten om algen te kweken. Vanuit de industrie 
kreeg hij daarom verscheidene vragen naar advies rond 
de mogelijkheden van algen voor biodieselproductie, vaak 
in combinatie met CO2-recuperatie (‘carbon capture and 
storage’). Momenteel onderzoekt hij samen met een Belgisch 
en een Nederlands bedrijf die actief zijn in de sector van 
groene energie of algen gebruikt kunnen worden om olie te 
produceren en CO2 en NOx uit rookgassen te verwijderen. 
Daarnaast voert Koenraad Muylaert ook onderzoek uit in 
opdracht van het Vlaamse bedrijf SBAE Industries, dat diverse 
toepassingen van algen ontwikkelt. Momenteel beperkt dit 
onderzoek zich tot haalbaarheidsstudies en laboratorium-
experimenten, maar er zijn plannen om in de loop van 
volgend jaar een pilootproject op te starten. 
 
Alhoewel biodieselproductie door middel van algen 
beloftevol lijkt is nog veel onderzoek en optimalisatie vereist. 
Het kweken van algen houdt ergens het midden tussen 
landbouw (gebonden aan licht en – daarom - oppervlakte) 
en fermentatie (waterig milieu, micro-organismen). Algen 
worden vandaag de dag op beperkte schaal gekweekt voor 
hoogwaardige toepassingen (o.a. productie van natuurlijke 
pigmenten). Om de productie van biodiesel door middel 
van algen rendabel te maken moeten de productiekosten 
minstens met een grootteorde naar beneden. Daarvoor is 
een verregaande optimalisatie van het productieproces 
vereist. Algen worden momenteel gekweekt in ondiepe 
kanalen (‘raceway ponds’) en het beheer van dergelijke 
systemen kan ongetwijfeld geoptimaliseerd worden om 
de productie op te drijven. Er moet een selectie gemaakt 
worden van algensoorten die zowel snel groeien als rijk zijn 
aan olie. Er is nood aan efficiënte en goedkope technieken 
om de algen van het water te scheiden en om de olie uit 
de algen te extraheren. Dergelijk onderzoek heeft baat 

bij een multidisciplinaire aanpak en daarom wordt nauw 
samengewerkt met andere onderzoeksgroepen. Binnen de 
Campus Kortrijk wordt samengewerkt met Imogen Foubert, 
die oliegehalte en –samenstelling bepaalt. In samenwerking 
met diverse onderzoeksgroepen binnen de associatie die 
werken rond waterzuivering wordt gezocht naar efficiënte 
technieken om algen te oogsten.
 
Of Vlaanderen binnenkort groen ziet van de algen en de 
transportsector overschakelt op algenbiodiesel blijft zeer de 
vraag. Maar feit is dat er in deze tijden van energieschaarste 
en klimaatverandering nood is aan een alternatief voor 
fossiele brandstoffen en dat alle mogelijke alternatieven 
onderzocht moeten worden. 
 

door Koenraad Muylaert
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De wereld in verandering

Meerdere gangmakers van evolutie brachten hun ideeën in 
de negentiende eeuw naar voor; Charles Darwin was een van 
die grote figuren (°Shropshire 1809 - + Downe 1882). Hij 
had zijn omgeving, achtergrond en tijd mee om zijn originele 
inzichten rond evolutie door selectie in het werk “On the 
origin of species” wereldkundig te maken. Opmerkelijk was 
dat hij daarvoor geen kennis nodig had van de dragers van 
erfelijke factoren (zoals Georg Mendel). Tijdens de twintigste 
eeuw evolueerden de ideeën van Darwin verder tot het 
neodarwinisme, waar de mechanismen van evolutie door 
natuurlijke selectie verder werden ontwikkeld.

Vandaag lijkt het neodarwinisme opnieuw in een 
stroomversnelling te zijn beland met het groeiende inzicht 

dat ook andere evolutiemechanismen een rol spelen, zoals 
horizontale gentransfer (de overdracht van genetisch 
materiaal door virussen, vooral bij eencellige organismen) 
en epigenetica (de soms stabiele regulatie van genexpressie 
tussen generaties).  
Ook de K.U.Leuven speelt een voorname (inter)nationale rol 
in het evolutionair onderzoek met ondermeer aandacht voor 
de wapenwedloop tussen gastheer en parasiet, het groot 
potentieel voor snelle evolutie bij plant en dier, de evolutie 
van het oplossen van conflicten, gerichte selectie van plant 
en dier, en epigenetica. 

Volg de laatste ontwikkelingen i.v.m. het Darwinjaar te 
Leuven op bio.kuleuven.be  

Het formaliseren van het inzicht dat levende wezens voortdurend evolueren is een van de grote realisaties van 
de biologie in de twintigste eeuw. We plukken daarvan ten volle de vruchten in de landbouw (door gerichte 
en versnelde selectie van plant en dier), de geneeskunde (denk aan persoonlijke geneeskunde en de beheersing 
van het AIDS-virus), de maatschappij (er bestaat een logisch denkkader voor de opleiding in biologiegebaseerde 
disciplines) en het duurzaam beheer van de biosfeer (o.a. voor het bepalen van de structuur en omvang van 
natuurreservaten). 

Darwin vandaag 

Montage door 
Tom Wenseleers.
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De wereld in verandering

In groepjes van 3 tot 4 studenten mochten ze zelf een 
onderwerp kiezen en uitwerken. De gekozen onderwerpen 
waren zeer divers. Niet enkel microbiële toepassingen in de 
voedingsindustrie, de biotech- of de farmaceutische sector 
of infectieziekten en immuniteit kwamen aan bod, maar 
ook het gebruik van micro-organismen voor alternatieve 
energiewinning, de ontginning van ertsen, bioterrorisme 
of paleomilieureconstructie en stratigrafie. Er waren twee 
postersessies, op 11 en 18 december, en het ging er aan toe 
als op een echt congres, met soms wel hevige discussies.

De inhoud en kwaliteit van de presentaties werd beoordeeld 
aan de hand van vooropgestelde criteria door de mede-
studenten, de docent microbiologie, Joris Winderickx, en 
de betrokken docenten wetenschapscommunicatie, Marion 
Crauwels en Carolien Van Soom. Net zoals de permanente 
evaluatie voor het practicum, telde ook deze beoordeling 
mee voor het berekenen van het eindtotaal voor het vak 
microbiologie.

Zowel de studenten als de docenten waren zeer enthousiast. 
"Het is eens een andere vorm van zelfstudie en het is leuk 
dat we de onderwerpen zelf mochten voorstellen.", vertelde  

Bea Matthijs, bachelorstudente biochemie en biotechnologie. 
"Voor mij was dit het eerste jaar dat studenten hun 
onderwerpen voorstelden aan de hand van posters en ik 
moet eerlijk zeggen dat ik onder de indruk was van de 
geleverde kwaliteit. Je kon merken dat de studenten deze 
opdracht met grote zorg hadden voorbereid. Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.", bevestigde Joris Winderickx.

Als afsluiter van het eerste semester kregen de bachelorstudenten biologie, biochemie en biotechnologie, en 
geologie de opdracht om aan de hand van wetenschappelijke posters het belang van microbiologie in onze 
samenleving toe te lichten aan hun medestudenten. 

Studenten microbiologie organiseerden hun eerste congres 
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Gerard Govers is geograaf en verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de 
K.U.Leuven. Zijn onderzoeksgroep houdt zich intensief bezig met bodemerosie, het verdwijnen van bodem door 
afspoelend water en wind en het ploegen zelf: waarom? Lees meer over wat hem drijft.

De wereld in verandering

"Bodems zijn op het eerste zicht nogal saai spul: bruin of 
zwart, een meestal vochtige materie waarvan je handen vuil 
worden, die aan je schoenen kleeft en waar honden graag 
in graven en die het ons lastig maakt om het huis zuiver te 
houden. En al helemaal ongeschikt om bv. een auto over te 
laten rijden en dus stoppen we hem in onze dorpen en steden 
het liefst onder een laag asfalt of beton: dat is ook zeker zo 
proper.

Op schaal van Planeet Aarde lijken bodems ook niet zoveel 
voor te stellen: het gaat over een schilletje dat, in vergelijking, 
véél dunner is dan de schaal van een ei. En toch: natuurlijke 
bodems krioelen van leven. Er zit meer biodiversiteit in de 
bodem dan in alles wat erop leeft. En we hebben die bodem 
nodig: zowat alle planten die we in ons eten stoppen groeien 
op of in de bodem, en het merendeel van ons vlees komt van 
dieren die deze planten gegeten hebben. Zonder bodems geen 
landbouw en zonder landbouw geen samenleving, zo simpel 
is het. 

De teloorgang van bodems heeft een dramatische impact op 
menselijke samenlevingen: historische beschavingen hebben 
dikwijls veel erosie veroorzaakt. Was dat een reden waarom 
ze uiteindelijk teloorgingen? En is erosie een bedreiging voor 
onze samenleving? Dat laatste zou best kunnen want we 
springen nogal slordig met onze bodems om: op wereldschaal 
verdwijnt er, ten gevolge van erosie, zowat drie ton bodem 
per aardbewoner en per jaar. Dat is genoeg om een rij 
vrachtwagens te vullen die lang genoeg is om ongeveer 20 
keer de aarde te omspannen. 

In ons onderzoek proberen we beter te begrijpen waar 
en hoe snel erosie plaatsvindt, hoe samenlevingen erosie 
veroorzaken en hoe diezelfde samenlevingen door erosie 
beïnvloed worden. Dat is een duidelijk geografisch thema 
want het gaat er ten slotte om het samenspel tussen mens, 
samenleving en ruimtelijke omgeving beter te begrijpen. Het 
bestuderen van bodemerosie leent zich daar uitstekend toe 
want de afzettingen die door geërodeerde bodems gevormd 

De bodem: de dunne schil van de aarde
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worden geven ook heel wat bijkomende informatie over hoe 
mensen met hun omgeving omsprongen. Maar dat gaat 
niet vanzelf: het vraagt veel terreinwerk en gedetailleerde 
analyses van bodemstalen. Gelukkig laten nieuwe technieken 
toe om het verhaal dat in de afzettingen besloten ligt steeds 
nauwkeuriger te lezen.

Samen met bio-ingenieurs en landbouwers zoeken we ook 
naar milieuvriendelijke oplossingen, aangepast aan de lokale 
omstandigheden. Dat laatste lukt ook: zowel in Vlaanderen, 
Europa als in Afrika werden succesvolle landbouwtechnieken 
uitgetest die de hoeveelheid erosie sterk reduceren. Op die 
manier draagt ons onderzoek er toe bij dat we zorgzamer met 
het slijk der aarde gaan omspringen."

door Gerard Govers
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“Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.” is het leidmotief van de opleidingen aan de K.U.Leuven. Lieven Machiels, 
doctoraatstudent in de geologie heeft dit dan ook letterlijk genomen. Hij vertelt ons zijn verhaal, van hoe een 
doos vol met stenen een wereld van verschil kan maken.

De wereld in verandering

"Acht jaar was ik. Mijn vader haalde een grote doos uit de 
kelder, volgepakt met stenen, verzameld tijdens een vakantie 
in Bretagne. Al snel verhuisden mijn nieuwe schatten naar 
de slaapkamer, waar ze uitgestald werden op tafeltjes en 
in kasten, voorzien van etiketjes, mooi uitgetypt op onze 
oude typmachine. De collectie groeide al snel, vitrine- en 
ladekasten verschenen op mijn kamer, en het bed moest 
wijken naar de logeerkamer. 

Tien jaar later, einde secundair. De mineralencollectie lag 
ondertussen onder een dikke laag stof, en hoewel chemie en 
wiskunde buisvakken waren voor mij, toch was er maar één 
optie: geologie studeren, en in Leuven moest het zijn!

Wat me direct opviel toen ik in Leuven aankwam, was de 
grote verscheidenheid bij de geologiestudenten. Ik had 
verwacht een bende dino-freaks en mineraalverzamelaars 
tegen te komen, maar niets was minder waar. Integendeel, 
ik bleek de enige van die vreemde soort te zijn. Sommigen 
waren geïnteresseerd in vulkanen, aardbevingen, 

platentektoniek, tsunami’s, milieu, aardolie, enz.; anderen 
werden aangetrokken door de vele terreinuitstapjes, de 
mogelijkheid tot werken in het buitenland, of zagen zich al 
rondzwerven in Afrika op jacht naar diamanten. Een zeer 
gekleurd publiek dus, iets wat wel komieke taferelen kon 
opleveren tijdens de eerste terreinexcursies, wanneer je 
gewapend met hamer en kompas in je eerste steengroeve 
gedropt werd. 

Het leuke aan de opleiding geologie vond ik dat ze zo breed 
is; je wordt eerst gevormd als geoloog, zonder dat er te snel 
wordt ingegaan op zeer specialistische domeinen. Het ging 
mij niet om de vakkennis die je opdoet, maar vooral om de 
visie, de manier van denken die je begint te ontwikkelen 
tijdens je opleiding. Je wordt gevormd tot dé expert op gebied 
van onze Aarde en daarna kan je nog zien welke richting je 
ermee uitgaat. Vulkanologie, milieuproblemen, winning van 
aardolie en gas, of toch maar fossielen? De wereld ligt aan je 
voeten.

Van hobbyist tot activist
Een geoloog in een veranderende wereld.
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De weg die je na je opleiding inslaat hangt ook vaak af 
van toeval. In mijn geval besliste een koperen muntje 
hierover. Twee kandidaten voor een thesis in Ecuador, en 
ik won het spelletje kop of munt. Omdat ik de eerste was 
die naar Ecuador trok binnen een VLIR-UOS-project met 
de ESPOL-universiteit in Ecuador en omdat er net een 
assistentenmandaat vrijkwam, was ik meteen ook vertrokken 
voor een doctoraat. Het leuke aan het doctoraatsproject 
was dat het over een minerale afzetting ging, waardoor ik 
toch terug bij mijn oorspronkelijke interesse terecht kwam, 
de mineralogie. Daarnaast kon ik ook iets maatschappelijk 
relevant doen: ik mocht zeolietmineralen bestuderen, in 
Ecuador ook wel “La Roca Mágica” genoemd – magische 
stenen dus – omwille van hun vele milieuvriendelijke 
toepassingen onder andere ter vervanging van kunstmest, 
voor waterzuivering, voor het terugbrengen van CO2-uitstoot, 
en als cementvervanger. 

Als geoloog voel je je altijd een beetje avonturier in Zuiderse 
landen. Met hamer, GPS en machete de Ecuadoriaanse jungle 
doorkruisen op zoek naar “La Roca Mágica”, bijgestaan door 
een lokale gids, met jachtgeweer in de aanslag, je weet nooit 
wat er op je weg komt. Geen elektriciteit dus om 19 uur 
gaan slapen, naast het kippenhok, je afvragend welk geluid 
bij welk dier hoort. Als je werkt in het buitenland, leer je de 
cultuur van binnenuit kennen, je krijgt al snel de taal onder 
de knie en je komt op plaatsen waar toeristen zelden komen. 
Een raar gevoel, als je na een maand over de hoofdstraat van 
Guayaquil wandelt, een blanke toerist ziet en beseft dat het 
de eerste keer is dat je een buitenlander ziet. 

Als je als geoloog onderzoek doet in het zuiden ondervind 
je al snel dat je op een kwetsbaar terrein werkt. De 
milieuwetgeving en de sociale wetgeving zijn vaak 
onderontwikkeld, of worden soms met voeten getreden. Wat 
als de grondstoffen die je onderzoekt onder een natuurgebied 
blijken te liggen, of onder één van de sloppenwijken van 
Guayaquil? Het enige wat de mensen die in die sloppenwijken 
wonen aanbelangt is dat ze hun schamele huisje waar ze 
zolang en hard voor gewerkt hebben kunnen behouden. Van 
het water dat gezuiverd wordt met de magische grondstoffen 

die in hun achtertuin liggen zullen ze waarschijnlijk toch 
nooit iets zien. Gelukkig wees onderzoek al snel uit dat het 
nogal tegenvalt qua grondstoffen in de sloppenwijken van 
Guayaquil. Geen volksverhuizing dus. 

Als je werkt in het zuiden word je dus al snel geconfronteerd 
met je maatschappelijke verantwoordelijkheid als geoloog. 
Landen in het zuiden hebben vaak een enorme rijkdom aan 
grondstoffen, wat een belangrijke motor tot ontwikkeling 
kan betekenen. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn. 
Een rijkdom aan grondstoffen betekent vaak meer geld 
en macht voor enkelen, terwijl het overgrote deel van 
de bevolking aankijkt tegen meer vervuiling, uitbuiting 
en armoede. Omwille van de stijgende ongelijkheid die 
daarmee gepaard gaat en de vele conflicten die ontstaan, 
wordt een rijkdom aan grondstoffen vaak snel een 
grondstoffenvloek. In Ecuador, Peru en Bolivia hoor je van 
de plattelandsbevolking hetzelfde verhaal. De wereldmarkt 
stort zich op het zuiden en niet alleen grondstoffen, maar 
ook het overgrote deel van de winst van de mijnbouwsector 
verdwijnt naar het noorden. Contracten worden gesloten 
tussen multinationale ondernemingen en nationale 
overheden, die hun deel van de winst opstrijken, maar lokaal, 
voor vele boerengemeenschappen, betekent mijnbouw 
vaak alleen milieulast, werkloosheid, volksverhuizingen en 
mensenrechtenschendingen.

Logeren bij de familie van een Ecuadoriaanse gids - 
Ecuador.

Zeolietrijke vulkanische tuffen - Bulgarije.
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Wat doe je dan als je terugkomt uit Zuid-Amerika? 
Al snel kwam ik in contact met Catapa, een Belgische 
vrijwilligersorganisatie die boerengemeenschappen in 
Latijns-Amerika ondersteunt die nadelen ondervinden van 
grootschalige mijnbouw. Catapa maakt deze problematiek 
internationaal bekend en werkt rond een alternatief, een meer 
verantwoorde mijnbouw, een mijnbouw die past binnen een 
kader van duurzame ontwikkeling die boerengemeenschappen 
zelf willen. Bij Catapa werkte ik mee aan een protestactie 
aan de hoofdzetel van een Brits mijnbouwbedrijf in Londen. 
Een bedrijf dat in Peru vooral bekend staat om zijn grove 
schendingen van de mensenrechten. De protestactie bracht 
veel teweeg in Peru: nadien feliciteerde een Peruaanse 
boerenleider ons en drukte ons op het hart dat dankzij onze 
actie er geen doden meer zullen vallen in het conflict. Dáár 
doe je het voor. 

Nu de mens steeds meer vraagt van onze Aarde en 
daarmee ook van haar bewoners, worden maatschappelijke 
debatten rond milieu, klimaatverandering, de winning van 
grondstoffen, energievoorziening, water, natuurrampen 
enz. steeds belangrijker. Als geoloog ben je dé expert op het 
gebied van onze Aarde en daarmee ook op het gebied van 
haar beperkingen en kwetsbaarheden. Als geoloog heb je dan 
ook het recht – of de plicht? – om aan deze maatschappelijke 

debatten deel te nemen. Als geoloog heb je dus een 
belangrijke rol te vervullen. Misschien wordt het tijd dat we 
als wetenschapper wat meer uit onze ivoren torens afdalen 
en onze stem laten horen. Ik wens de toekomstige generatie 
geologen hier alvast veel succes mee!" 

door Lieven Machiels
www.catapa.be
www.vliruos.be
www.fict.espol.edu.ec

Uitzicht van in de "avenida de los volcanes" - Ecuador.

Protestactie tegen een Brits mijnbouwbedrijf - Londen.
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Waarschijnlijk hoorde je van leerkrachten of je ouders al 
sterke verhalen over hoe het er vroeger aan toe ging aan 
de universiteit: verhalen uit de oude doos, de tijd toen er 
nog geen cursussen werden gedrukt, alle studenten ijverig 
de uiteenzettingen van de professor neerpenden en alle 
examens op één dag afgelegd werden. Gelukkig was het 
monitoraat er toen ook al: de dienst die eerstejaarsstudenten 
wetenschappen helpt bij de overstap naar het universitair 
onderwijs bestaat intussen al meer dan 40 jaar1! Vaak was 
de monitor de enige communicatielijn tussen studenten en 
“de prof”, en bijgevolg ook de steun en toeverlaat van menig 
student.  
Sindsdien is er op gebied van universitair onderwijs veel 
veranderd: kandidaturen en licenties werden vervangen 
door bachelors en masters, examens worden na elk semester 
afgelegd en zo goed mogelijk gespreid, via een elektronisch 
leerplatform heb je makkelijk toegang tot lespresentaties 
en cursusteksten, en proffen zijn veel toegankelijker in 
vergelijking met vroeger. Ook het monitoraat maakte een hele 
evolutie door. 

Studiebegeleiding@science

Als je in 2009 kiest voor een bacheloropleiding aan de 
Faculteit Wetenschappen, start je studiebegeleiding al tijdens 
de maand september: tijdens een zomercursus wiskunde of 
chemie krijg je de kans om je basiskennis uit het secundair 
onderwijs op te frissen, zodat je optimaal voorbereid 
aan je academiejaar kan starten. Plezierig neveneffect 

is dat je tijdens die week alvast kunt kennismaken met 
je medestudenten én kunt proeven van de sfeer in het 
nazomerende Leuven.  
Vanaf het moment dat het academiejaar start, begint ook 
het échte studentenleven. Na de eerste onthaaldag starten 
de lessen en vanaf week twee komen er ook oefenzittingen, 
practica en monitoraatssessies bij. Tijdens de eerste week van 
het academiejaar zal je ook persoonlijk uitgenodigd worden 
om kennis te maken met je studietrajectbegeleider: dat is 
immers de persoon waarbij je terecht kunt met al je vragen 
of twijfels.   

Studiebegeleiding@science

Studiebegeleiding@science: het monitoraat vroeger en nu 

1 Zie volgende pagina: terugblik op 40 jaar monitoraat aan de Faculteit Wetenschappen
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Voor elk vak dat je tijdens het eerste semester volgt, is er een 
monitor waarbij je terecht kunt met inhoudelijke vragen over 
de cursus. Wekelijks organiseren de monitoren groepssessies 
waarin de studieaanpak voor een welbepaald vak onder de 
loep wordt genomen.  

De monitoren werken bovendien nauw samen met de prof 
die verantwoordelijk is voor het vak en met de assistenten 
die de oefenzittingen en/of practica voor een vak begeleiden. 

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het Monitoraat 
Wetenschappen nodigde de Faculteit Wetenschappen de 
monitoren van de eerste generatie uit. Tijdens een gezellige 
lunch eind december werd teruggeblikt op die beginperiode, 
lang geleden…
Het begon allemaal in 1968. Bij de opening van het acade-
miejaar 1968-1969 luidde het eerste beleidsthema uit de 
openingsrede[1] van toenmalig rector Pieter De Somer “Wat 
de beleidsopties aangaat, moge ik meer in het bijzonder de 
aandacht vestigen op de volgende punten. 1) Een betere 
studiebegeleiding van de eerstejaarsstudenten werd ver-
wezenlijkt door de vernieuwing en de uitbreiding van het 
monitoraat. Van deze dienst wordt niet alleen de aanvulling 
van een op dit ogenblik zeer reële lacune verwacht, maar 
ook en vooral eigen initiatieven en concrete voorstellen voor 
een volledige pedagogische hervorming van het onderwijs 
in de kandidaturen.”. Geïnspireerd door deze oproep én door 
de goede werking van reeds bestaande monitoraten van o.a. 
de Faculteit Letteren, besliste de toenmalige decaan van de 
Faculteit Wetenschappen, Prof. De Bock, om ook voor de 
begeleiding van wetenschapsvakken een monitoraat op te 
richten.   
René Van Droogenbroek: “We zijn in het begin gestart met 
drie monitoren scheikunde, plantkunde en wiskunde. Dat 
was toen voor de richtingen geneeskunde, wetenschappen 
en de bio-ingenieurs. De burgerlijk ingenieurs hebben toen 
hun eigen monitoraat opgericht”.   
“In de jaren ’70 waren we enkele jaren in barakken aan de 
Faculty Club gehuisvest”, vertelt Francis Govaerts. “Later is 
het monitoraat dan verhuisd naar het Premonstreitcollege 

en naar vernieuwde lokalen in 200C, op de campus in 
Heverlee.”  
Jan Staes vult aan: “In de winter kon het in de barakken aan 
de Faculty Club zo koud worden dat het water in de toilet-
ten bevroor! We legden dikke matten onder onze voeten om 
ons wat warm te houden.”
In die tijd waren er nog veel geestelijken onder de studen-
ten. Nonnetjes moesten steeds samen de lessen volgen, 
vooraan in het auditorium, en meisjesstudenten moesten 
op het examen handschoentjes dragen! Dat is nu nauwelijks 
nog in te beelden…
Zijn de studenten zelf erg veranderd tegenover de stu-
denten van vroeger, of zijn het de proffen die veranderd 
zijn? “In vergelijking met vroeger zijn de proffen nu zeker 
toegeeflijker geworden”, reageert Andrea Vanautgaerden. 
Meteen werden een aantal anekdotes opgehaald die onfor-
tuinlijke studenten in een ver verleden op examens hebben 
meegemaakt, en waar de ombuds dan de rechten van de 
student verdedigde.  

Via de monitor kan je ook feedback krijgen over het resultaat 
van een tussentijdse toets. Voor elk vak staat er dus een heel 
team voor je klaar!  
Bedoeling van dit uitgebreide begeleidingsaanbod is je 
optimaal te helpen voorbereiden op de eerste examenperiode 
van januari. Want de examens vormen natuurlijk de ultieme 
test om na te gaan of je de leerstof goed verwerkt hebt. 
Je kunt je examenresultaten bij de start van het tweede 
semester dan ook samen met je studietrajectbegeleider 
bekijken én bespreken om zo je studieaanpak voor het tweede 
semester al dan niet aan te passen. Wij wensen je alvast heel 
veel succes!

Terugblik op 40 jaar monitoraat aan de Faculteit Wetenschappen

Uitnodiging voor studiedag georganiseerd door 
Monitoraat Wetenschappen

“PEEr-ASSISTED LEArnIng:  
FrOM THEOrY TO PrAcTIcE”  

op vrijdag 3 april 2009.  

Voor details over programma en locatie, zie  
wet.kuleuven.be/onderwijs/studiedag

[1] http://www.dbnl.org/tekst/some012visi01_01/some012visi01_01_0007.htm 
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Tijdens de lunch eind december. 
Met v.l.n.r.: Prof. Carolien Van 
Soom, Jan Staes, Staf Ruymbeek, 
Prof. Jos Rogiers, Lieve Gilis, 
Francis Govaerts en Andrea 
Vanautgaerden. Niet op de foto 
maar eveneens aanwezig: Prof. 
Walter Lauriks en Rene Van 
Droogenbroek.

Andrea: “Ik zou niet zo direct zeggen dat studenten minder 
ijverig geworden zijn, maar ze hebben wel veel meer aflei-
ding dan vroeger. Ze hebben vrij veel les, en de invoering van 
het semesterexamensysteem maakt het voor studenten niet 
altijd eenvoudig om een vrij moment te vinden om naar het 
monitoraat te gaan. Vaak moeten de studenten op de mid-
dag of na 16.30u een afspraak maken. De invoering van de 
elektronische vragentrommel via TOLEDO heeft hier wel enig 
soelaas geboden”. 
René: “Studenten zijn veel assertiever dan vroeger, ze zijn 
meer ontwikkeld op andere vlakken. Vroeger zag je amper 
studenten praten in de les, tegenwoordig zie je PC’s opdui-

ken. Ze nemen minder nota’s, maar daar staat tegenover dat 
ze over veel elektronisch materiaal beschikken via TOLEDO”.
Studenten moeten tegenwoordig over meer competenties 
beschikken in vergelijking met veertig jaar geleden. Terwijl 
vroeger meer nadruk lag op kennisverwerving, is tegen-
woordig het leren omgaan met de veelheid aan beschik-
bare informatie erg belangrijk geworden: selecteren van 
informatie, hoofd- van bijzaken onderscheiden, informatie 
beoordelen op haar betrouwbaarheid … Ook leren plannen 
en efficiënt tijdsgebruik zijn essentiële studievaardigheden 
geworden. “Goed studeren kan je leren!”, en het monitoraat 
kan je daarbij helpen!
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Op Erasmus gaan, wat moet je je daar bij voorstellen? Je vertrouwde Leuven achterlaten en nieuwe horizonten 
verkennen, is dat de moeite? Is er werkelijk zo veel verschil tussen opleidingen aan verschillende universiteiten? 
Deze, en vele andere vragen, stelde Rik Verdonck zich vorig jaar, toen hij besloot Leuven voor een jaartje achter 
te laten om te gaan studeren in Engeland. Hij gaf dan ook graag een impressie van hoe het eraan toe gaat in 
Cambridge.

De wereld in verandering

"Om maar meteen een antwoord te geven op de vraag of 
studeren in het buitenland de moeite is: ja! Mijn kamer zelf 
vertoonde een vage gelijkenis met wat ik gewoon was in 
Leuven, maar voor de rest werkte alles in Cambridge anders. 
Ik was er al van op de hoogte dat auto’s er links rijden en 
ronde punten tegen de wijzers van de klok draaien. En had 
er ook al snel vrede mee genomen dat ik mijn koffiezet 
en wekker niet zonder vreemd tussenstuk kon voorzien 
van elektriciteit. Deuren, sloten, kranen … alles draait er in 
de verkeerde richting. Eigenlijk verbaast het mij zelfs een 
beetje dat een klok er niet tegen wijzerzin draait en dat 
de zwaartekracht ook daar gewoon naar beneden gaat, 
maar zoals ik in Leuven ooit nog geleerd heb: sommige 
natuurwetten zijn universeel. 

In Cambridge kan je, net zoals in Oxford, niet studeren zonder 
lid te zijn van een college. Je kan een college best vergelijken 
met een oversized studentenresidentie (van honderd tot 
duizend studenten) waar je voorzien wordt van de meest 
noodzakelijke tot de meest overbodige dingen. Ikzelf woonde 
in Robinson College: de jongste van de dertig colleges in 
Cambridge. Qua architectuur kan je het denk ik het beste 

vergelijken met de parking onder het Ladeuzeplein, maar 
dan volledig in baksteen. Robinson staat erom bekend een 
uitstekende keuken te hebben, wat meteen alles zegt over de 
maatstaven die Britten hanteren: laat ons stellen dat je er 
soms lekker kon eten. Verder is het college voorzien van eigen 
klaslokalen, twee aula’s, een bibliotheek, een kapel, een tuin, 
een fuifzaaltje en een bar. De bar is zeer gezellig en zowat 
de enige plaats in Cambridge waar je een pint kan drinken 
zonder je blauw te betalen. Het grote nadeel is dat om 
half elf de last servings bel luidt waarna een half uur later 
iedereen vriendelijk verzocht wordt het pand te verlaten. 

Het studentenleven in Cambridge is fijn, maar niet zo goed 
georganiseerd als in Leuven. Ik had soms de indruk dat Britse 
studenten niet zo opkomen voor hun rechten. Aangezien 
eender welke pub er ten laatste om middernacht de klanten 
verzoekt de plaat te poetsen, wordt er veel uitgegaan in 
clubs. Deze clubs betalen dure licenties om langer open te 
mogen blijven en dat zie je dan ook aan de inkomprijzen. De 
inkom voor een doordeweeks avondje bedraagt tussen vijf 
en tien euro. Eens je dan binnen bent, kan je genieten van 
lauwe pinten aan woekerprijzen. Dit soort praktijken zouden 

Op Erasmus in cambridge

Rik Verdonck met het blauwe t-shirt van de infodag wetenschappen.
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in Leuven simpelweg geen verf pakken. Zo’n club gaat failliet 
voor ze open is. In Engeland vinden studenten het echter 
doodnormaal om tijdens een simpel avondje stappen twintig, 
dertig pond over de balk te gooien. 

In Cambridge is het erg belangrijk om te laten zien wie je 
bent. Op officiële aangelegenheden kan je aan de stropdas 
zien aan welk college iemand verbonden is. Verder draagt 
men een gown: een soort kruising tussen een toga en een 
vleermuispak. Gewone undergrads, plebs-studentjes zoals ik, 
dragen een korte, zwarte gown. Wanneer je een diploma hebt, 
draag je een langere zwarte gown, een gedoctoreerde heeft 
een rode band, een professor heeft een volledig rode gown. 
Elke faculteit heeft bovendien een bepaalde kleurcode die in 
bepaalde accenten van de outfit aanwezig is. Het geoefende 
oog kan dus gewoon aan de hand van de kledij van een 
student opmaken dat hij bijvoorbeeld te maken heeft met een 
doctorerend ingenieur van Queens College. Gelukkig beperkt 
dit blaaskaakgedrag zich tot de meer officiële momenten 
en doen de meeste studenten meestal vrij normaal, hoewel 
uitgaan in kostuum hier zeker geen uitzondering is.

Ik was vanzelfsprekend niet enkel op Erasmus om verslaafd 
te worden aan brown ale en French fries with vinegar. Bij 
momenten hoor je aan een universiteit ook naar de les te 
gaan en te studeren. Ik studeerde er Part II Zoology, wat 
overeen komt met het derde en laatste jaar. Inderdaad, in 
Cambridge word je in drie jaar bioloog. Na die drie jaar zijn 
er verschillende mogelijkheden, maar je bent dan in principe 
klaar voor de arbeidsmarkt. In het begin kon ik mij dit niet 
voorstellen maar ondertussen ben ik er min of meer achter 
gekomen hoe dit mogelijk is: ten eerste wordt er bijzonder 
vroeg gespecialiseerd en ten tweede wordt er ongelooflijk 
hard gewerkt. Vroeg specialiseren heeft als grote voordeel 
dat je na twee jaar ongelooflijk veel weet over je vak. Het 
nadeel is dat een zoöloog hier het verschil niet kent tussen 
een cactus en een bloemkool. Het blijft de vraag welke van 
de twee de beste keuze is: wil je iets weten van alles, of alles 
weten van iets?

Cambridge is het toonbeeld van begeleide zelfstudie. Een 
les duurt er vijftig minuten. Ik had zes lessen per week: van 
maandag tot en met zaterdag elke dag één. Tijdens een les 
worden algemene principes uit de doeken gedaan, wordt 
gezegd waar je op moet letten en wordt vooral verwezen 
naar loads of papers. Na elke les word je geacht vier uur door 
te brengen in de bibliotheek om te achterhalen waar het over 
ging. Ten slotte organiseer je per week enkele supervisions. 
Dit zijn kleine groepssessies voor twee tot tien studenten. 
Tijdens supervisions wordt er over de leerstof gebabbeld 
met een doctoraatsstudent, postdoc of professor. Er worden 
artikels besproken, er kunnen vragen gesteld worden, dingen 
worden nog eens uitgelegd of er kunnen discussies gevoerd 
worden. Verder schrijf je regelmatig een essay over een 
bepaalde centrale vraag uit de cursus. Dit essay wordt dan 
verbeterd en besproken tijdens de supervisions. Naast mijn 
vakken hield ik mij voornamelijk bezig met een research 
project dat voor een kwart van het jaartotaal meetelde. 
Ten slotte heb ik ook een critical review over een recent 
uitgegeven paper moeten schrijven. Studenten werken zoals 

je merkt keihard in Cambridge, dag in dag uit. De bibliotheek 
van Robinson college zit constant vol studenten, iedereen is 
voortdurend bezig met het voorbereiden van supervisions en 
het schrijven van essays. 

Omdat ik het nog niet druk genoeg had, was ik ook lid 
geworden van het Robinson rowing team, Robinson Cheese 
society en de Cambridge Erasmus Society. Die laatste 
organisatie is trouwens nieuw: ik was er bij toen ze gesticht 
werd. Dit bewijst hoe weinig ervaring Cambridge heeft met 
buitenlandse studenten. Het heeft echt weken geduurd voor 
mensen hier begrepen dat ik wel nieuw was in Cambridge, 

maar toch niet in het eerste jaar zat. De eerste week heb 
ik dan ook integraal als fresher doorgebracht, inclusief 
doopachtige activiteiten die ik al twee keer zelf georganiseerd 
had in Leuven. Het was allemaal heel erg vermakelijk en 
het deed me met plezier terugdenken aan mijn eerste jaar 
in Leuven. Dat is meteen ook één van de grote troeven 
van Erasmus. Alles was terug nieuw, ik moest terug op 
verkenning, liep terug verloren en leerde nieuwe mensen 
kennen. Ik deed nieuwe dingen zoals roeien of ik ging naar 
formal hall: een viergangen avondmaal dat georganiseerd 
wordt door het college, volledig in kostuum, met stropdas en 
gown. Roeiers doen formall swaps, waarbij een groep jongens 
een groep meisjes uitnodigt (of andersom) om op hun college 
te komen dineren tijdens formal hall. Allemaal heel leuke 
dingen die we in België dan weer niet hebben. 

Studeren in het buitenland is zoals je merkt een unieke 
ervaring en Erasmus is de uitgelezen manier om dit te doen 
op een relatief goedkope en goed georganiseerde manier. 
Voor iedereen die nog moest twijfelen: waag de sprong!"

door Rik Verdonck

Tijdens een feestje na die formal hall, in de college bar.  
De twee meisjes zijn Rui Min Ong (midden) en I-Ying 
Chen (links).
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Scientica 

Scientica, een samenwerkingsverband tussen  
de studentenkringen wetenschappen

Scientica is het samenwerkingsverband tussen de vijf afzonderlijke studentenkringen van de Faculteit Weten-
schappen in Leuven. Deze kringen worden geleid en bestuurd door en voor de studenten. Ze hebben hierbij 
drie belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats vertegenwoordigen ze de studenten in de verschillende 
onderwijsraden van de K.U.Leuven. Daarnaast voorzien ze de wetenschappenstudent van boeken en cursussen 
via de Scientica-cursusdienst. En natuurlijk organiseren ze voor alle studenten ook een hele reeks aan activiteiten 
(sport, feestjes, cultuur, lezingen …).

BIOS

Bios is de studentenkring van de studenten biologie. In 
het Bios-blad “De Mestkever” kom je meer te weten over 
de activiteiten van de kring, kun je leuke artikels lezen of 
biologieweetjes sprokkelen. 

bios.scientica.be
fakbar: De Peylkoker, Oude Markt, elke maandagavond

cHEMIKA

Chemika verzamelt de studenten chemie en de studenten 
biochemie en biotechnologie. Het is een fijne groep 
studenten die allemaal geboeid zijn door de wereld van de 
moleculen en atomen. Soms praten ze over wetenschap, 
maar ze houden er nog meer van om wat te feesten, aan 
sport of cultuur te doen, of om gekke ideeën uit te voeren.

www.chemika.be
fakbar: ’t Klokhuis, Damiaanplein, Leuven, elke maandagavond

gEOS

Geos is de studentenvereniging van de studenten geologie. 
Het is een kleine kring, maar dat creëert net een fijne en toffe 
sfeer waarbij iedereen elkaar kent.

geos.scientica.be
fakbar: De Cuythoek, Kapucijnenvoer 5, Leuven

MErKATOr

Merkator verwelkomt de studenten geografie en master in 
toerisme. Zij zorgen voor de studentenvertegenwoordiging 
in raden en commissies en voor de organisatie van allerlei 
feestjes, culturele avonden en sportactiviteiten.

www.merkatornet.be
fakbar: ’t Klokhuis, Damiaanplein, Leuven

WInA

Wina is de studentenkring die de studenten wiskunde, 
informatica en fysica bij elkaar brengt. Zij streven er 
eveneens naar hun leden zo goed mogelijk tot hun dienst te 
zijn! 

www.wina.be
fakbar: Winabar, in lokaal 103 onder Alma 3, elke woensdag

De Scientica-cursusdienst (cudi)

Je bent pas student als je ook effectief studeert… En 
wat je ook moet studeren, Scientica belooft je om al 
het cursusmateriaal aan te leveren (tenminste als de 
professor dit ter beschikking stelt). Alle boeken en 
cursussen kan je terugvinden in de Scientica-cudi aan 
de laagst mogelijke prijzen! De vrijwilligers van de 
cursusdienst staan ook steeds voor je klaar om je vragen 
over wat je precies nodig hebt en waar het te verkrijgen, 
te beantwoorden.

Wij van Scientica hopen je alvast volgend jaar te mogen 
ontmoeten hier in Leuven. Het mag dan wel een kleine 
stad lijken, maar het grote aanbod aan activiteiten 
dat de stad te bieden heeft, de atmosfeer die er hangt 
en de rijke geschiedenis die de stad vertelt, maken dit 
ruimschoots goed. Hopelijk tot binnenkort!  

cudi.scientica.be

Meer info over Scientica? Surf naar www.scientica.be of 
neem een kijkje op hun Facebook-groep (gewoon zoeken 
op Scientica).


