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Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

www.kuleuven.bewww.kuleuven.be

Voorwoord

Geachte science@leuven-lezer,

Over de voorbije jaren hebben een groot aantal mensen onder het bezielende leiderschap van 
decaan Jan Beirlant en voorzitter Pol Bamelis handen, voeten en een gezicht gegeven aan de 
werking van de alumniverenigingen van de Faculteit Wetenschappen van onze Leuvense Alma 
Mater. Deze diverse verenigingen samenbrengen en het goed in de mond liggende “Science@
Leuven” op de kaart zetten is een enorme verdienste geweest. In mijn eerste voorwoord als 
pas aangestelde nieuwe voorzitter wil ik in de eerste plaats mijn voorganger Pol Bamelis 
feliciteren en danken voor het vele dat gerealiseerd werd. Mijn eerste prioriteit is dan ook 
het in stand houden van en voortbouwen op wat er reeds is: de jaarlijkse Christmas Lecture 
die ondertussen een status van traditie verworven heeft, het blad dat u hier in handen hebt, 
de werking en betrokkenheid van de Fellows en de nog prille, maar reeds erg succesvolle 
alumnireizen.

In onze steeds vlakkere wereld is netwerken en contacten hebben en kunnen leggen steeds 
meer belangrijk voor succes. Onze collega alumnus Dr. Martin Hinoul schreef onlangs een 
boekje over zijn leven als netwerker: “Ik netwerk, jij netwerkt”. Volgens Martin was het de 
Hongaarse schrijver Frigyes Karinthy die de theorie van de zes graden van scheiding (six 
degrees of separation) ontwikkelde. Volgens deze theorie kunnen twee willekeurige mensen 
op onze aardbol met elkaar verbonden worden door vijf tussenschakels die elkaar telkens 
kennen. Met ander woorden via vijf tussenpersonen bent u een kennis van Stephen Hawking 
of Barack Obama. Ik ben overtuigd dat een alumnivereniging een instrument bij uitstek is om 
contacten te houden en te leggen met personen die ergens een gemeenschappelijke band 
hebben; nl. wetenschappen gestudeerd hebben aan de K.U.Leuven. Dure en gereputeerde 
business scholen maken van dit aspect één van hun belangrijkste verkoopsargumenten naar 
abituriënten. Wij hebben de neiging om die rijkdom aan contacten en kennis ongebruikt te 
laten liggen. Ik hoop dat Science@Leuven in de volgende periode via het verder uitbouwen en 
actief beheren van het adressenbestand en de netwerksite kan bijdragen om uw “degrees of 
separation” in te korten.

Dr. Jos B. Peeters

voorzitter



Pol Bamelis: "Ik zal mezelf zalven en dan een beetje slaan. Ik 
ben er trots op dat Science@Leuven een begrip is geworden 
in Leuven. Dat komt onder meer door dit blad met dezelfde 
naam en door de benoeming van de Fellows. Zeer goed 
vind ik ook de Christmas Lectures, de reizen van de alumni 
wetenschappen zoals die naar de sterrenwacht van La Palma 
en naar de opgravingen in Sagalassos in Turkije, en ook een 
initiatief als de spin-offdag." 
"Maar ik heb ook werk voor Jos laten liggen. We zouden meer 
medewerking van de professoren kunnen gebruiken, meer 
solide en duidelijke steun. Ook de hele logistiek kan beter, 
bijvoorbeeld de databank met adressen. Daarnaast denk ik 
dat er nood is aan geëngageerde jaarverantwoordelijken bij 
de alumni, die activiteiten voor hun lichting organiseren. De 
alumni moeten aanspreekpunten hebben. We zijn goed bezig, 
maar het kan nog beter." 

Jos Peeters: "Maar vergeet niet dat we nog niet veel 
ervaring hebben met alumniverenigingen in Vlaanderen. En 
zeker niet in de Faculteit Wetenschappen. In de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven 
denken ze meer na over de vraag wat een alumnus kan 
betekenen voor de faculteit, en wat de faculteit kan 
betekenen voor een alumnus."

S@l: En wat kan die betekenis zijn? 

Jos Peeters: "In een land als Amerika beseffen 
afgestudeerden veel beter hoe waardevol een netwerk van 

Actueel

"Science@Leuven heeft mensen nodig die aan de kar trekken"
Dubbelinterview met Pol Bamelis en Jos Peeters, ex-voorzitter en voorzitter van de alumni wetenschappen.

Nog niet zolang geleden stond de alumniwerking van de Faculteit Wetenschappen op een laag pitje. Ere wie ere 
toekomt: onder impuls van decaan Jan Beirlant is ze weer verrezen, compleet met nieuwe naam. Pol Bamelis 
hielp als voorzitter de verrijzenis drie jaar lang in goede banen leiden. Maar onlangs nam hij afscheid van zijn 
voorzitterschap en gaf de fakkel door aan Jos Peeters. Tijd voor een dubbelinterview over toekomst en verleden. 
Pol Bamelis mocht om te beginnen zijn voorzitterschap evalueren. 

Voormalig voorzitter Pol Bamelis vorig jaar tijdens de 
alumnireis naar La Palma.

Dr. Jos B. Peeters
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Pol Bamelis behaalde in 1963 het doctoraat in de 
scheikunde aan de K.U.Leuven. Zijn carrière begon bij 
Bayer AG in Leverkusen. Bij Bayer groeide hij door naar 
steeds hogere functies en werd ten slotte in Leverkusen 
van mei 1991 tot april 2001 lid van de Vorstand, het 
hoogste uitvoerend bestuurscollege. In die periode was hij 
onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde R&D-
activiteiten. Pol Bamelis zetelt ook in de raad van bestuur 
van de K.U.Leuven en heeft of had talrijke andere bestuurs- 
of voorzittersmandaten, onder meer bij Innogenetics, Agfa-
Gevaert, Evotec, CropDesign, Bekaert, Oleon, MediGene AG, 
Sioen, Recticel … Van 2006 tot 2008 was hij voorzitter van 
Science@Leuven. 

Jos Peeters studeerde af als licentiaat fysica in 1970. Hij 
werd daarna doctor in de fysica, maar al voor het behalen 
van zijn doctoraat ging hij aan de slag bij Bell Telephone. 
Hij ruilde die firma voor een producent van LCD's, maar 
stapte na korte tijd over naar de Britse consultinggroep 
PA Technologies. Midden de jaren tachtig waagde hij zich 
dan in de wereld van het durfkapitaal. Hij richtte onder 
meer Capricorn Venture Partners op. Andere bekende 
durfkapitaalverstrekkers waar Jos Peeters een belangrijke 
rol in speelt, zijn Quest for Growth en Quartz Capital 
Partners. Jos Peeters richtte ook Easdaq mee op. Sinds 
begin dit jaar is hij voorzitter van Science@Leuven.
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Een sfeerbeeld van de 
meest recente Christmas 
Lecture, die plaats vond 
in een goed gevuld 
Auditorium Max Weber.

gelijkgestemden kan zijn. Bij ons is dat minder het geval. 
Misschien ligt het aan onze kritische, wetenschappelijke aard. 
Er zitten ook relatief veel alumni in het onderwijs en minder 
in het bedrijfsleven. Misschien is er dus minder nood aan." 

Pol Bamelis: "Alumni zijn waardevol voor de universiteit. 
De K.U.Leuven werkt in een concurrentiële omgeving. 
De reputatie van de kwaliteit van het onderwijs en het 
onderzoek is enorm belangrijk. Afgestudeerden zijn 
referentiepunten voor die kwaliteit." 

S@l: Maar kunnen de alumni met hun ervaring niet 
méér betekenen voor de K.U.Leuven? 

Jos Peeters: "De activiteiten voor onze Fellows brengen 
mensen bij elkaar om na te denken over thema's en om 
vanuit hun ervaring een mening te geven. Maar ik ben 
voorzichtig: alumni hoeven niet te bepalen wat er in het 
onderwijsprogramma staat. Dit gezegd zijnde: er bestaat 
al lang vraag, vooral in het bedrijfsleven, naar meer 
bedrijfsmatige en beleidsmatige skills. Alumni moeten die 
vraag overbrengen."

Pol Bamelis: "Meer aandacht voor managementaspecten 
in de opleiding, dat zou inderdaad goed zijn. Tegelijk 
moet ik toegeven dat we al een hele weg afgelegd 
hebben. Wij hebben nog de tijd gekend dat de opleidingen 
wetenschappen aan deze universiteit sterk uni-disciplinair 
georiënteerd waren. Nu zijn we toch al naar een zekere 
multidisciplinariteit gegroeid. Dat is een zeer positieve 
evolutie, want op de grensgebieden tussen wetenschappen is 

vaak de grootste vooruitgang mogelijk. Ook Science@Leuven 
is hiervan overigens een voorbeeld." 

S@l: Staat de faculteit open voor suggesties van 
alumni?

Pol Bamelis: "In mijn ervaring wel, of toch veel meer dan 
vroeger. De faculteit is gevoelig voor de thema's die de 
alumni wetenschappen te berde brengen. Ik denk dan aan 
de discussies met leerkrachten op de Fellow-dagen en aan 
gesprekken over de behoeften van de industrie." 

S@l: De woorden onderwijs en industrie zijn intussen 
al gevallen. Maar wat met de maatschappelijke 
zichtbaarheid van de wetenschappen? En met het 
beleid? Het valt me op hoe weinig wetenschappers zich 
op hogere beleidsniveaus wagen. 

Pol Bamelis: "Je bent nooit zichtbaar genoeg in het 
maatschappelijke landschap. Maar inderdaad, voorlopig 
vallen de alumni wetenschappen niet op. Om zichtbaarheid 
te bereiken zijn activiteiten nodig die veel mensen trekken. 
Het is een moeilijke discussie. Bovendien is de vraag hoe je 
zichtbaarheid of het effect van zichtbaarheid kunt meten." 

Jos Peeters: "Beleid is helaas dikwijls een zeer 
onwetenschappelijke wereld waarin schijn en 
oppervlakkigheid zwaarder wegen dan inhoud en diepgang. 
Een wetenschapper vindt zoiets al snel tijdverlies." 

"Misschien zijn wetenschappers eerder individualisten. Het 
kan ook een zekere kortzichtigheid zijn, of een gebrek aan 
kennis over hoe de wereld in elkaar zit. Wetenschappers 
kunnen hun vaardigheden goed relativeren – dat krijg 
je als je je hebt mogen meten aan een stukje Einstein of 
Schrödinger. Een wetenschapper spreekt niet graag al te luid 
over dingen die zij of hij niet door en door kent. Dat is goed. 
Maar anderzijds geldt in beleidszaken: als jij het niet doet, 
dan doen anderen het voor jou." 

"Een netwerk van 
gelijkgestemden is 
zeer waardevol." 

 (Jos Peeters)
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Prof. Jan Beirlant 
dankt Pol Bamelis voor 
zijn inzet tijdens zijn 
voorzitterschap.

Pol Bamelis: "Ik betreur dat je zo weinig wetenschappers 
vindt in het beleid, en dan vooral in het wetenschapsbeleid. 
De alumni wetenschappen zouden zich moeten uitspreken 
over beleidsinitiatieven. Er is op dat vlak wat meer gezonde 
agressiviteit nodig. In het curriculum zou een sensitiviteit 
daarvoor gewekt kunnen worden." 

S@l: Zijn de sterke Amerikaanse alumniverenigingen 
een model voor u beiden? 

Jos Peeters: "Je moet realistisch blijven. Een 
alumnivereniging naar het voorbeeld van de Ivy League-
universiteiten in de VSA, met hun enorme sponsoring en hun 
schenkingen, kunnen we niet worden." 

Pol Bamelis: "Maar zelfs als je daarnaar zou streven – wat 
inderdaad onrealistisch is - dan moet je nog tewerk gaan 
zoals het nu gebeurd is. Langzaam opbouwen, verbondenheid 
creëren, onderling en met de universiteit."

"Sponsoring van de universiteit door oud-studenten gebeurt 
best op het niveau van de overkoepelende alumnivereniging 
van de K.U.Leuven. Ik heb overigens de indruk dat de ambities 
op dat gebied groeien. Op korte termijn kunnen we geen 
spectaculaire geldsommen verwachten, maar de schenkingen 
aan de universiteit nemen wel toe. Alumni zouden hierin 
een rol kunnen spelen, door ervoor te ijveren dat zulke 
schenkingen fiscaal interessanter worden."

S@l: Meneer Bamelis, hebt u goede raad voor uw 
opvolger? 

Pol Bamelis: "Die heeft hij niet nodig, hoor. Ik zie een 
nieuwe dosis enthousiasme en dat is belangrijk. Er zijn 
meer mensen nodig die aan de kar willen trekken. Maar Jos 
Peeters zal kunnen rekenen op enthousiaste en gemotiveerde 
medewerkers. Decaan Jan Beirlant bijvoorbeeld, die ik zeer 

dankbaar ben. Zonder hem stonden we niet waar we nu 
staan. Maar even dankbaar ben ik het secretariaat van de 
faculteit, en alle mensen die de afgelopen drie jaar de boot 
op sleeptouw genomen hebben." 

"Ik meen wel dat Science@Leuven meer financiële steun zou 
moeten krijgen van de universiteit. Het hoeven geen grote 
sommen te zijn, maar je kunt niet blijven groeien en vragen 
dat de secretariaatsmedewerkers van de faculteit het werk 
voor de alumni er maar bij nemen." 

S@l: Meneer Peeters, hebt u grote toekomstplannen? 

Jos Peeters: "Voor alle duidelijkheid: ik heb de rol van 
voorzitter aanvaard, na veel aandringen van Pol en Jan, ik 
ben dus niet verkozen op basis van een programma dat ik wil 
realiseren. Mijn eerste prioriteit is vooral het initiatief verder 
uitbouwen en de continuïteit verzekeren. Ik wil ook een zicht 
krijgen op de rijkdom van de ervaring van de alumni en hun 
diversiteit. De wereld zou beter moeten weten wat je allemaal 
kunt bereiken met een diploma wetenschappen, hoeveel 
diverse carrières er mogelijk zijn. Er is veel meer dan alleen 
onderwijs en onderzoek."

"Daarnaast vind ik het middelbaar onderwijs belangrijk. 
Wetenschappen moeten gegeven worden door mensen met 
een goede wetenschappelijke opleiding, die de liefde voor het 
vak kunnen doorgeven."
 
S@l: Bedankt voor dit gesprek.

door Peter Graller

-5-

"Er is wat meer gezonde 
agressiviteit nodig." 

 (Pol Bamelis)



In beeld

‘Er moet licht zijn!’ En er was licht.
Genesis: Hfstk. I, 3 (Willibrord Vertaling, Uitgeverij EMMAUS-Brugge 1975)

De lezer van science@leuven weze gerust; het gaat hier niet over een wetenschappelijke commentaar 
van een stuk Bijbeltekst, maar wel over de nood aan ‘nieuw licht‘ in de wetenschappen en dan denken we 
vooral aan de chemie, fysica, biologie, geologie, kristallografie, materiaalkunde, biochemie, mineralogie, 
paleontologie, ingenieurswetenschappen, farmaceutische wetenschappen ... Meer in het bijzonder willen we 
kijken naar de wetenschappelijke activiteiten van Leuvense onderzoekers aan de grote Europese installaties voor 
synchrotronlicht, met speciale aandacht voor het DUBBLE-project (Dutch Belgian Beamline) aan ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility). Dergelijke synchrotronbronnen produceren elektromagnetische straling (dus 
licht: röntgenstralen, UV, IR, ...), niet detecteerbaar met het oog, maar wel met een aangepast elektronisch 
detectiesysteem.
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Tussen de rivieren Drac en Isère bevindt zich de EMB-ESRF-ILL site te 
Grenoble (Foto: Denis Morel).

Informatie over de structuur van 
kristallijne materie tot op atomaire 
schaal danken we vooral aan het 
kristallografisch onderzoek met 
röntgenstraling. Dat onderzoek heeft 
ons sinds het pionierswerk van von 
Laue en de Bragg’s (1912-1915) een 
unieke analytische benadering en 
een schat van informatie bezorgd 
voor het detecteren van de positie, 
bindingsafstanden en bindingshoeken 
tussen atomen in organische en 
anorganische verbindingen, alsook 
over intermoleculaire interacties in een 
kristalcel.

Een enkelkristal wordt met een 
monochromatische röntgenbundel 
bestraald, wat resulteert in een 
diffractiepatroon dat getransformeerd 
moet worden naar een fysisch beeld. Dit 
gebeurt vandaag met een grote resolutie 
zodanig dat moleculaire structuren 
in groot detail kunnen worden 
gevisualiseerd. Dergelijke experimenten 
werden aan de K.U.Leuven voor het eerst 
gestart in 1971 door wijlen Prof. Geoffrey 
King in het toenmalige Departement 
Geologie-Geografie. Een belangrijk 
nadeel van deze nu klassieke benadering 
is dat dit soort experimenten vrij lang 
duren. Afhankelijk van de grootte en 
de kwaliteit van het kristal loopt de 
bestralingstijd op tot meerdere uren en 
dagen, waarna de gegevensverwerking 
voor ‘moeilijkere structuren‘ zelfs 
meerdere weken tot maanden kan 
bedragen. Een bijkomend probleem is dat 
men moet beschikken over enkelkristallen 
van zeer goede kwaliteit en gewenste 
afmetingen (ongeveer 0,4 millimeter).
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Steven Cabus (Departement Chemie) in actie bij het 
wisselen van een monster op de DUBBLE SAXS/WAXD-lijn 
(Foto: Bart Goderis).

Zicht op de DUBBLE bundellijn bij tijdelijke ontmanteling van de naburige bundellijn (Foto: Daniel Michon, Artechnique, 
Grenoble).

Simultaan, maar veel trager, ontwikkelden zich ook 
laboratoriumtechnieken om de structuur te achterhalen 
van vloeistoffen, amorfe vaste materialen, semi-kristallijne 
materialen, oplossingen van macromoleculen, superstructuren 
en composietmaterialen. Maar ook die experimenten 
zijn op lokale laboratoriumschaal bijzonder tijdrovend 
en geven beperkte informatie omdat men - vooral voor 
materiaalwetenschappen - een tijdsgemiddeld beeld bekomt 
op basis van bestralingsexperimenten die soms dagenlang 
duren.

Wetenschappers zijn dikwijls geïnteresseerd in het 
tijdsafhankelijk opvolgen van structurele veranderingen 
van de subatomaire schaal (elektronendensiteit), 
atoomstructuur (posities van atomen), moleculaire structuur 
(bindingsafstanden en –hoeken), nanostructuren of 
submicronstructuren. Typische voorbeelden van interessante 
tijdsafhankelijke processen zijn: smelten en kristalliseren, 
mechanische deformatie van materialen, spinnen van 
natuurlijke en synthetische vezels, herbakken van structuren, 
contractie en ontspanning van spieren, zeer snelle chemische 
reacties met waarneming van intermediaire deeltjes, 
katalytische processen aan oppervlakken of conformationele 
veranderingen in proteïnestructuren gedurende enzymatische 
activiteit. Tot ongeveer 1980 kon men er alleen maar van 
dromen om ooit dergelijke experimenten uit te voeren!

Synchrotronstraling

Het is niet ongewoon in wetenschappelijk onderzoek dat 
een bepaald onderzoeksdomein na jaren plots aanleiding 
geeft voor totaal nieuwe en revolutionaire ontwikkelingen. 

Deeltjesversnellers in de hoge-energiefysica, meestal 
gebruikt om inzicht te verwerven in subatomaire structuren 
op basis van botsingen tussen deeltjes, produceren 
parasitaire straling. Omwille van het stralingsgevaar van 
deze elektromagnetische straling moet men zich zorgvuldig 
afschermen via dikke loden en betonnen wanden. Analyse 
van dergelijke elektromagnetische straling geproduceerd 
door deze synchrotronbronnen liet zien dat quasi het ganse 
elektromagnetische spectrum aanwezig is (röntgenstraling, 
UV, IR, zichtbaar licht). Men wist ook dat dit synchrotronlicht 
rijk was aan ondermeer zeer intense röntgenstraling. Waarom 
het dan niet gebruiken voor structureel onderzoek? De eerste 
onderzoeken naar de bruikbaarheid van synchrotronstraling 
voor structureel materiaalonderzoek situeren zich eind van de 
jaren ‘60, begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Gebruik 
makend van de toenmalige kennis van de röntgenoptica 
(röntgenspiegels en monochromatoren) werd er ‘parasitair’ 
aan een instrument van de hoge-energiefysica (DESY te 
Hamburg) een eerste systematische poging gedaan om 
synchrotronlicht te exploiteren voor structuuronderzoek 
van de materie. Het is belangrijk om te vermelden dat twee 
Leuvense chemici, Dr. Michel Koch (Université Catholique 
de Louvain te Leuven) en Dr. Jules Hendrickx (K.U.Leuven), 
pioniers geweest zijn tijdens deze eerste ontwikkelingen. Koch 
ontwierp een succesrijke SAXS-camera, was medeoprichter 
en directeur van EMBL-outstation Hamburg voor structureel 
onderzoek aan proteïnen en ribosomale structuren (SAXS, 
Small Angle X-ray Scattering). Hendrickx heeft vooral 
belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van snelle 
röntgendetectie-apparatuur.

De eerste experimenten met synchrotronstraling van de 
K.U.Leuven werden door Prof. em. Harry Reynaers van het 
Departement Chemie in 1982 aangezet in Hamburg met 
de hulp van Michel Koch. In de periode 1982-2000 kon er 
via deze lokale Leuvense contacten ruim gebruik gemaakt 
worden van de nieuwe en steeds performantere faciliteiten 
in Hamburg. Het stijgende aantal internationale gebruikers 
gaf immers aanleiding tot nieuwe wensen en ideeën voor 
steeds meer geavanceerde instrumenten en veeleisende 
experimenten. Er werd in die periode een nieuwe generatie 
van ‘nationale‘ synchrotronbronnen gebouwd die niet 
langer de hoge-energiefysica tot doel hadden, maar wel 
de exploitatie van synchrotronstraling voor structureel 
onderzoek (Hamburg, Orsay, Trieste, Daresbury ...).

Een manifest probleem met deze nationale bronnen was 
het verkrijgen van regelmatige toegang zonder dewelke het 
bijvoorbeeld niet mogelijk was om een doctoraatsonderzoek 
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af te ronden. Dit probleem werd op Europees niveau erkend, 
ook bij het toenmalige NFWO-FNRS. Plannen werden 
gemaakt voor een Europese synchrotronbron en mede dank 
zij het advies van Prof. Yvan Bruynseraede, onstond er een 
Belgisch–Nederlands consortium dat besloot toe te treden 
tot de ontwikkeling en exploitatie van ESRF in Grenoble op 
de site van het ‘Institut Laue–Langevin‘. Deze inplanting in 
Grenoble betekende een meerwaarde omdat röntgen- en 
neutronenverstrooiing in ruime mate complementaire 
technieken zijn waarop we verder terugkomen.

ESRF voorziet sinds 1998 in een veertigtal bundellijnen die 
een brede waaier van experimenten mogelijk maken waarbij 
synchrotronstraling cruciaal is. Typische voorbeelden zijn: 
de structuurbepaling van kristallijne en amorfe materie, 
poederdiffractie, structureel onderzoek van proteïnen, 
DNA en kleine anorganische en organische structuren, 
SAXS, röntgenabsorptie-onderzoek (EXAFS en XANES), 
tomografie, röntgenimaging, fotolithografie, hogedrukstudies, 
stressanalyse, oppervlakanalyse, chemische analyse ...

Een Vlaams-Nederlandse bundellijn

De groeiende noden om in Vlaanderen ondanks beperkte 
financiële middelen ook internationaal toponderzoek te 
verrichten, leidden na een korte aanlooptijd (1993-1994) tot 
het hogervernoemde DUBBLE-project. Onderzoeksgroepen 
van de departementen chemie van de K.U.Leuven, UA, VUB 
en UH, alsook de groep vaste-stoffysica van de UGent 
associeerden zich onderling voor de aanvraag van een 
FWO-project in conjunctie met een analoog consortium 
in Nederland (NWO). Aan Vlaamse zijde trad Prof. Harry 
Reynaers op als promotor-woordvoerder in de periode 1995-
2004. Een bijkomende opdracht voor de initiatiefnemers 
was dat zij in Vlaanderen eveneens dienden op te treden 
als promotors voor het gebruik van synchrotronstraling. 
In overleg met de Nederlandse collega’s werd gekozen 
voor een bundellijn aan de ESRF-buigmagneet BM26 
met vier faciliteiten: een SAXS-instrument voor de studie 
van superstructuren, een oppervlaktediffractometer, een 
opstelling voor XAS (studie van X-stralenabsorptie: laat 
toe om ook structurele informatie te bekomen van niet-
kristallijne materie) en een viercirkeldiffractometer voor 
enkelkristalstructuuronderzoek. Na goedkeuring door de 
betrokken FWO-commissies werd de bouwfase van DUBBLE 
opgestart in januari 1995; de bundellijn was gebruiksklaar 
medio 1999 voor de eerste performantietesten. Dan begon 
de exploitatiefase waarbij het na een paar jaren duidelijk 
werd dat de sterktepunten van DUBBLE binnen het totale 
aanbod van ESRF zich vooral situeerden in het SAXS-
instrument en de XAS-opstelling, niet alleen voor de Vlaamse 
en Nederlandse gebruikers, maar ook voor aanvragen uit 
de internationale gemeenschap. De afspraak met ESRF 
is namelijk dat één derde van de bundeltijd van DUBBLE 
ter beschikking staat van de internationale gemeenschap 
en 2/3 voor het Nederlands-Vlaams consortium. Binnen 
dit consortium is er op basis van de financiële bijdrage 
aan de bouw- en exploitatiekosten een verdeelsleutel van 

3:1. Omdat recent bijkomende noden opdoken, werd er 
een associatieverdrag afgesloten met de Swiss-Norvegian 
bundellijn om Vlaamse en Nederlandse gebruikers ook 
toegang te geven tot hoge-resolutie poederdiffractie, 
vooral van belang voor mineralogen en voor de collega’s 
uit de bio-ingenieurswetenschappen. Een internationale 
expertencommissie evalueert vijfjaarlijks de prestaties van 
DUBBLE. Op dit ogenblik kan men veilig stellen dat dank 
zij DUBBLE vele Vlaamse onderzoekers de weg gevonden 
hebben naar het gebruik van synchrotronstraling en dat de 
bundeltijd van het Nederlands-Vlaams consortium, zowel 
als de ESRF bundeltijd permanent overvraagd zijn met een 
factor van twee à drie! DUBBLE heeft aanleiding gegeven tot 
vele uitstekende publicaties in vaktijdschriften en zeer recent 
werden de resultaten van een Leuvense fysicagroep vermeld 
op de titelpagina van de ESRF-Highlights 2008 (zie volgende 
pagina).

En de toekomst? 

De bouw van ESRF – een zogenaamde derde-generatie-
synchrotronbron – heeft het structureel onderzoek van 
de materie tot nieuwe en ongekende hoogtepunten 
geleid. De frustraties bij onderzoekers om hun projecten 
binnen een zeer competitief kader uitgevoerd te krijgen 
aan ESRF hebben recent geleid tot – merkwaardig 
genoeg – de bouw van nieuwe ‘nationale bronnen‘. 
Momenteel worden de bronnen DIAMOND (UK), SOLEIL 
(Frankrijk) en PETRA-III (Duitsland) geleidelijk afgewerkt 
en opgestart. Gezien de snel toenemende belangstelling 
in zeer verschillende wetenschapsdomeinen zal dit zeker 
resulteren in minder frustraties bij de aanvragers. ESRF kan 
zich als onderzoeksinstrument verder specialiseren in de 
ontwikkeling van synchrotronstraling (zowel van de bron als 
de allernieuwste bundellijnontwikkelingen) en in de meest 
veeleisende experimenten. Een bijzonder veelbelovende 
ontwikkeling is zeker de bouw van nanofocus-bundellijnen 
(50 tot 20 nm bundelafmetingen). Daaraan is gekoppeld 
het nog volledig te ontwikkelen instrumentarium voor het 
werken met dergelijke kleine bundels en stalen van quasi 
identieke afmetingen. Toepassingen liggen voor het grijpen 
in nano- en materiaalwetenschappen (zowel zachte als 
harde gecondenseerde materie) en structuuronderzoek aan 
biomacromoleculen. 

ESRF in Grenoble is een internationale aantrekkingspool 
geworden met op dezelfde site een EMBL-outstation, een 
gebouw van PSG (Partnership for Structural Biology) dat 
zich specialiseert in de ontwikkeling van volautomatische 
structuurbepalingen van proteïnen, alsook in de studie van 
de kristallisatie (nog altijd dè snelheidsbepalende stap!) 
van proteïnen en hun complexen met andere stoffen. Het 
opdrijven van de tijdsresolutie noodzaakt ook een zeer snelle 
ontwikkeling van performante elektronische telapparatuur 
en computerinfrastructuur om alle informatie niet alleen 
zeer snel te lezen, maar ook weg te schrijven voor latere 
verwerking.
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Een laatste afsluitend woord over ILL, nog altijd één van 
de belangrijkste research neutronenbronnen ter wereld. 
ESRF en ILL zijn naar elkaar toegegroeid en voor heel wat 
experimenten zijn ze complementair. We denken hier vooral 
aan studies waarbij waterstofatomen een cruciale rol spelen 
in het begrijpen van het gedrag van de materie. De positie 
van H-atomen kan met röntgenstralen niet nauwkeurig 
gedetecteerd worden, maar als men een gedeutereerde 
versie van een bepaalde molecule kan synthetiseren, dan 
is het mogelijk om via neutronenverstrooiing cruciale 
kwantitatieve informatie te verkrijgen. Bemerk dat er 
in 2008 een overeenkomst werd afgesloten tussen de 
Federale Diensten voor Wetenschapsbeleid en ILL waardoor 
Belgische onderzoekers eindelijk ook toegang krijgen tot alle 
topfaciliteiten van ILL.

Menig Leuvense doctoraatstudent en postdoc heeft 
ondertussen kunnen kennismaken met de realiteit van 
onderzoek voeren aan grote Europese installaties zoals 
ESRF en ILL. Boeiend maar hard en veeleisend werken aan 
topinstrumenten in een sterke internationale context en 
(zeer) vermoeid met een rijke oogst naar Leuven terugkeren 
voor een soms maandenlange verdere verwerking van de 
resultaten! Binnen het Departement Chemie en steeds 
vaker in samenwerking en overleg met groepen uit andere 
departementen en faculteiten, wordt verder gewerkt aan de 
uitbouw van state-of-the-art laboratoriumapparatuur en 
de bestaande expertise in kristalstructuuranalyse en kleine-
hoekverstrooiing van röntgenstraling, neutronen en zichtbaar 
licht, als platform om optimale experimenten aan DUBBLE 
voor te bereiden.

En God zag dat het licht goed was.

door Bart Goderis en Luc Van Meervelt

Fysici van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde 
van de K.U.Leuven hebben ontdekt dat wanneer je 
waterstof bindt aan palladiumclusters, kleine clusters 
al bij kamertemperatuur verdwijnen ten voordele van 
grotere. Het fenomeen waarbij kleine clusters verdwijnen 
ten voordele van grotere staat bekend als Ostwaldrijping, 
een proces dat tot nu toe verondersteld werd enkel op te 
treden bij hogere temperaturen (meer dan 400°C). 

Ook al betekent dit dat nanodeeltjes palladium niet stabiel 
zijn als je er waterstof aan bindt en bijgevolg volstrekt 
ongeschikt zijn als opslagmedium voor waterstof, toch is 
deze interactie tussen waterstof en palladium een volledig 
nieuw en onverwacht verschijnsel dat fysici wereldwijd 
versteld doet staan. Dat blijkt onder andere uit het feit 
dat de ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, 
Grenoble, Frankrijk), waar een deel van het onderzoek 
werd uitgevoerd door de Leuvense onderzoekers, van deze 
ontdekking het coveritem maakte voor zijn jaarrapport. 

Waterstof heeft een belangrijk potentieel als brandstof 
voor motoren. Het is vrijwel onbeperkt te produceren 
en bij de verbranding wordt enkel water gevormd. Het 
is echter niet vanzelfsprekend om waterstofgas veilig te 
stockeren, aangezien het in aanwezigheid van zuurstof 
gemakkelijk spontaan ontbrandt. Binding van waterstof 
aan metaalpartikeltjes, met vorming van metaalhydriden, 
wordt gezien als een mogelijke veilige opslagmethode. 

De fysici van het Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde van de K.U.Leuven onderzoeken de binding 

Ostwaldrijping bij kamertemperatuur
Onderzoekers van de K.U.Leuven ontdekken merkwaardig fenomeen bij stockage van waterstofgas. 

van dit waterstofgas aan palladiumdeeltjes, een metaal 
waarvan het hydride de waterstof makkelijk weer vrijzet, 
bijvoorbeeld voor gebruik in verbrandingsmotoren. Meer 
bepaald bekijken zij hoe waterstof zich gedraagt in 
interactie met nanopartikeltjes van het metaal palladium.
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Studenten leren van elkaar
Monitoraat viert 40-jarig bestaan met internationale studiedag over studentgemedieerd leren.

Al meer dan 40 jaar is kwaliteitsvolle studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten een prioriteit voor de Faculteit 
Wetenschappen. Verschillende initiatieven zijn erop gericht om de overstap van secundair naar universitair 
onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, zoals vakinhoudelijke studiebegeleiding, een uitgebouwde 
studietrajectbegeleiding en resonantiegroepen met het secundair onderwijs. Dankzij een recent onderwijsproject 
“OI 2007- 12” konden de mogelijke voordelen van studentgemedieerd leren in een viertal pilootstudies getest 
worden. Haar veertigste verjaardag was voor het Monitoraat Wetenschappen dan ook een ideale aanleiding om 
een internationale studiedag te organiseren over dit laatste initiatief, nl. “Studentgemedieerd leren: van theorie 
naar praktijk”.

Jenni Wallace, één van de pioniers om “samen leren” in te 
voeren in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, verzorgde 
de keynote lecture.  

Jenni Wallace: “Peer Assisted Learning (PAL)” en “Peer 
Assisted Study Sessions” (PASS) zijn in feite allemaal 
afgeleid van “Supplemental Instruction”-initiatieven die in 
de jaren ‘70 in de USA ontstaan zijn. Gemeenschappelijk 
voor al deze werkvormen is dat studenten van en met 
elkaar leren. Het initiatief was oorspronkelijk bedoeld 
om de hoge uitvalcijfers onder eerstejaarsstudenten, de 
zogenaamde drop-out, te verminderen. Daarom werden 
voor “moeilijke” vakken extra sessies georganiseerd, waar 
tweedejaarsstudenten hun ervaringen met het eerste jaar 
deelden met eerstejaarsstudenten. Toen wij deze aanpak ook 
in de UK introduceerden, stootte dit aanvankelijk op heel wat 
scepsis, zoals blijkt uit de cartoons die over het initiatief in 
de pers verschenen.”

Win-win situatie voor allen

Maar toen bleek dat studenten hun verantwoordelijkheid 
hierin volledig namen, maakte de oorspronkelijke scepsis al 
snel plaats voor enthousiasme. De studenten leren niet alleen 
op inhoudelijk vlak, maar leren ook kritisch denken, plannen, 
en in groep werken. Dit alles kan in een erg veilige omgeving 
van gelijken die elkaar helpen en adviseren. Belangrijk is 
dat de hogerejaarsstudenten, die studentopleiders genoemd 
worden, een louter faciliterende rol vervullen: zij onderwijzen 
de lessen niet opnieuw, maar proberen vooral de groep 
zelf zoveel mogelijk elkaars vragen te laten beantwoorden. 
Het is dus essentieel dat studentopleiders bij dit proces 
zelf opgeleid en gecoacht worden. Studentopleiders 
worden dan ook vaak als “the real winners” van deze 
werkvorm beschouwd: zij leren enorm veel bij op gebied 
van communicatieve en sociale vaardigheden, en krijgen 
ook een dieper inzicht in de basisleerstof. De coaching van 
studentopleiders is bovendien een gelegenheid om feedback 
te verzamelen over hoe de hoorcolleges gepercipieerd en 
geleerd worden, hetgeen voor de betrokken docenten erg 
informatief kan zijn.

Communities of learners

Jenni Wallace: “Het kernwoord is dus betrokkenheid, 
engagement, het bouwen van “communities of learners”, 
waarin niet alleen studenten van elkaar en van docenten 
leren, maar docenten uiteindelijk ook van studenten.  
Dergelijke sociale netwerken zijn vooral voor eerstejaars 
erg belangrijk, om zich echt geïntegreerd te voelen in het 
universitaire leven. Op die manier zal “retention” of minder 
uitval tijdens het eerste jaar een mooi neveneffect zijn. De 
eerste prioriteit is echter dat studenten succes nastreven en 
zich engageren in hun leren. 

In beeld
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Initiatieven zoals “Peer Assisted Learning” zijn belangrijk 
voor succes in het eerste jaar, maar zij volstaan niet. Een 
strategische keuze van experts die doceren in het eerste jaar 
is zo mogelijk nog belangrijker. Daarnaast hoeft “Peer Assisted 
Learning” zich niet te beperken tot het eerste jaar: ook in 
hogere jaren komen vakken voor waarbij studenten behoefte 
hebben aan samen leren en discussiëren.

In ons onderwijs moeten we onszelf ook kritisch de vraag 
durven stellen: wat willen we onze studenten meegeven? 
Of beter: welke vaardigheden hebben ze écht nodig om in 
de toekomst te kunnen functioneren? In onze razendsnel 
veranderende wereld zou elke verantwoordelijke op gebied 
van onderwijs een dergelijke denkoefening over het onderwijs 
van de toekomst moeten maken.”

Ervaringsuitwisseling tussen studentopleiders op de 
studiedag.

De studiedag werd afgesloten met een terugblik op 40 
jaar monitoraatswerking door decaan Prof. Jan Beirlant én 
een feestelijke receptie in het lentezonnetje.

Ervaringen uitwisselen

Peer Assisted Learning draait dus rond ervaringen uitwisselen, 
en ook de studiedag zelf was dé gelegenheid voor 
deelnemers om ideeën en ervaringen uit te wisselen over de 
implementatie van Peer Assisted Learning in verschillende 
universiteiten, opleidingen en formaten. Ook studentopleiders 
kregen hiertoe in een aparte workshop de gelegenheid.  

door Carolien Van Soom
m.m.v. Pieter Caris en Griet Van Roosmalen

www.amazing-advertising.be
Wat je vandaag zaait, zul je morgen 

oogsten
www.amazing-advertising.be

Mailing, folder, website, reclamecampagne…  
Maak er nu werk van. Want alleen als u vandaag met uw 

doelgroep communiceert, krijgt u morgen respons. 

Zelfs in tijden met slecht groeiweer.  
Dat is zo voor elk bedrijf – van KMO tot multinational –  

en organisatie – van vzw tot universiteit. 

Natuurlijk groeit communicatie het best  
in een creatieve omgeving. Kom daarom ‘ns de sfeer  

bij Amazing Advertising opsnuiven.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 februari tot 30 april 2009

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
Scheikunde 10 februari 2009 Els LOOZEN The influence of hydrogen bonds on the phase behavour of water 

soluble polymers.
E. Nies

Natuurkunde 25 februari 2009 Dieter PAUWELS Nuclear structure around Z=28 and N=40 investigated by the beta 
decay of Fe, Co and Ni isotopes.

M. Huyse / P. Van Duppen

Biologie 27 februari 2009 Stefanie SLOS Evolutionary mechanistic study of predator-induced stress in 
damselflies.

R. Stoks / L. De Meester

Biologie 6 maart 2009 Leen VAN BRUSSEL Cortical reorganization of adult mouse visual cortex following 
monocular enucleation.

L. Arckens

Natuurkunde 24 maart 2009 Jonas DEBOSSCHER Automated classification of variable stars: Application to the OGLE 
and CoRoT databases.

C. Aerts

Natuurkunde 24 maart 2009 Bram WILLEMS Transport properties of thin films with superconducting nanograins. V. Moshchalkov / J. Vanacken

Natuurkunde 26 maart 2009 Thomas NUYTTEN Magneto-optical properties of semiconductor nanostructures. V. Moshchalkov

Natuurkunde 2 april 2009 Qinghua CHEN Flux confinement and dynamics in superconductor/ferromagnet 
hybrid nanosystems.

V. Moshchalkov / C. Carballeira

Natuurkunde 3 april 2009 Alexander MALESEVIC Production and application of carbon nanostructures prepared with 
plasma technology.

C. Van Haesendonck / A. Vanhulsel 
(VITO)
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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 

Bezoek aan het INBO

De weergoden waren beter gezind dan 
Sabine verwacht had, toen PDL op zaterdag 
25 april een bezoek bracht aan Linkebeek. 
Verscholen tussen het groen, op amper 10 
km van de Brusselse Grote Markt, ligt daar 
het Centrum voor Visteelt van het Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO). De 
PDL-delegatie werd er hartelijk ontvangen 
door twee alumni van onze faculteit, Janine 
Van Vessem en Daniel De Charleroy, die ons 
meteen wegwijs maakten in de structuur 
en opdracht van het INBO. Het INBO is het 
Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor 
natuur en het duurzame beheer en gebruik 
ervan. Het verricht onderzoek en levert kennis 
aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of 
erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende 
wetenschappelijke instelling werkt het 
INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse 
overheid (beleidsdomein Leefmilieu, Natuur 
en Energie), maar het levert ook informatie 
voor internationale rapporteringen en gaat 
in op vragen van lokale besturen. Daarnaast 
ondersteunt het INBO onder meer de 
"gebruikers" van de natuur, zoals organisaties 
voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht 
en visserij. Het beschikt daar over specifieke 
onderzoeksinfrastructuur zoals laboratoria, 
serres en plantages, en, waarvoor we naar 
Linkebeek afgezakt waren, kweekvijvers voor 
vis. Tot W.O. II was hier een forelkwekerij 
gevestigd, die later in handen van de 
K.U.Leuven kwam en werd omgevormd tot 

een tilapiakwekerij. In 1961 werd het domein 
aan de overheid geschonken. Nu lopen er in 
Linkebeek kweekprogramma's voor bedreigde 
inheemse vissoorten. Het domein maakt 
gebruik van een natuurlijke bron die 26 vijvers 
van water voorziet. Hier worden zeven soorten 
gekweekt: rivierdonderpad (Cottus gobio), 
serpeling (Leuciscus leuciscus), kopvoorn 
(Squalius cephalus), kroeskarper (Carassius 
carassius), beekforel (Salmo trutta fario), snoek 
(Esox lucius) en kwabaal (Lota lota). 

Aan de hand van het voorbeeld van de 
kwabaal werd uitgelegd hoe het INBO 
dergelijke zeldzame vissen herintroduceert 
in de Vlaamse wateren. De kwabaal is de 
enige kabeljauwachtige vis die zijn hele 
leven in zoet water doorbrengt. Het is een 
Holarctische soort, wat betekent dat je hem 
in het noordelijk halfrond kan aantreffen. 
In Vlaanderen is de soort evenwel in 
de jaren 1970 verdwenen. Vermoedelijk 
zijn de normalisatie van waterwegen, de 
slechte waterkwaliteit en mogelijk ook de 
klimaatswijziging hiervoor verantwoordelijk. 
Net zoals de snoek en de beekforel, is 
de kwabaal een rover die bovenaan de 
voedselketen staat. Dergelijke toppredatoren 
hebben een belangrijk regelend effect op 
de populaties lager in de voedselketen; 
men heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat het 
verdwijnen van de predatoren kan leiden 
tot grote aantallen prooivissen, die dan 
dwerggroei vertonen, omdat er niet genoeg 

voedsel in het ecosysteem aanwezig is om 
dergelijke grote populaties te onderhouden. 
De herintroductie van vissen gebeurt in vijf 
stappen. Eerst gebeurt er een inventarisatie; 
het INBO bemonsterde liefst 800 sites en 
vond nergens kwabaal terug. Vervolgens 
gaat men over tot een habitatevaluatie; op 
plaatsen in Noord-Frankrijk waar de soort 
wel nog voorkomt, ging men na welke 
leefomstandigheden belangrijk zijn voor 
de kwabaal. Uit dat onderzoek bleek dat de 
dieren vooral voorkomen in bovenlopen met 
water van goede kwaliteit, en dat ze veel 
schuilplaatsen nodig hebben, zoals holle 
oevers en overhangende boomwortels. De 
vissen vertoonden geen specifieke voorkeur 
voor wat betreft diepte, stroomsnelheid of 
bodemsubstraat. Op basis van deze resultaten 
werd dan een habitatgeschiktheidsmodel 
opgesteld waaraan mogelijke plaatsen in 
Vlaanderen onderworpen werden. Op die 
manier gaat men na welke wateren in 
Vlaanderen geschikt zijn om kwabalen uit te 

13De kwabaal (Lota lota).

Met aanstekelijk enthousiasme toont technieker Dirk 
Hennebel de kweekbakken van de rivierdonderpad.



Een ruime delegatie alumni zocht de juiste 
uitgang van het metrostation IJzer. Van zodra 
alle groepen elkaar gevonden hadden, begon 
Bruno Meeus, drs. aan het Departement Aard- 
en Omgevingswetenschappen van onze Alma 
Mater, aan een gecommentarieerde wandeling 
door zijn eigen woonomgeving. Als gentrifier 
in Molenbeek kent hij de lokale situatie 
uiteraard uit eerste hand. Met een afsluitertje 
op het Sint-Goriksplein bezegelden we de 
boeiende middag. Een impressie …

Gentrification in de omgeving van de Sainctelettesquare
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zetten en hoeveel die plaats er kan "dragen". In 
een derde stap gaat men over tot genetische 
studies. Uit het onderzoek van mitochondriaal 
DNA dat enkel via het moederdier overerft, 
uitgevoerd in samenwerking met Prof. Filip 
Volckaert van het Departement Biologie, bleek 
dat de kwabalen evolueerden in twee grote 
genetische lijnen, een Noord-Amerikaanse en 
een Euraziatische. Binnen de Euraziatische lijn 
kwamen nog eens 4 genetisch verschillende 
subgroepen voor, waarvan alle West-Europese 
populaties tot eenzelfde subgroep bleken te 
behoren. De kwabalen die nog voorkomen 
in Frankrijk waren dus genetisch geschikt 
om in onze contreien uitgezet te worden. 

Voor het zo ver is, moet er eerst nog met 
de vissen gekweekt worden. Daartoe wordt 
onderzocht onder welke omstandigheden 
(parameters zoals pH, temperatuur, saliniteit, 
ammoniumconcentratie, enz.) de soort 
zich best voortplant in gevangenschap. In 
tegenstelling tot de snoek en de beekforel 
blijkt de kwabaal een vis te zijn die net gaat 
paren als het water kouder wordt. In Linkebeek 
moet men de broedhal dan ook afkoelen 
wanneer er met de teelt van kwabalen gestart 
wordt. Dit gebeurt elk jaar op 20 december. De 
vijvers met kweekdieren worden dan leeggevist 
en de paairijpe dieren worden "gestript": 
door lichte druk uit te oefenen op de buik, 

worden de eitjes van de wijfjes en de hom 
van de mannetjes uit het lichaam geperst en 
gemengd in een kom. De bevruchte eieren 
worden gedurende 35 dagen geïncubeerd bij 
4°C in flessen met opborrelend bronwater. 
Half februari verhuizen de visjes dan naar de 
opgroeivijvers waar ze tot eind september 
kunnen groeien. Wanneer de vissen een 15-tal 
cm lang zijn, worden ze uitgezet in de Grote 
Nete, de Bosbeek, de Markebeek, de Abeek of 
de Ijse. Na twee jaar konden de onderzoekers 
van het INBO al vissen van 33 cm terugvinden. 
Vorig jaar in januari werden de eerste paairijpe 
dieren teruggevangen, maar voorlopig 
heeft men nog geen kleine kwabaaltjes 
kunnen waarnemen. Het blijft dus spannend 
afwachten of er zich in Vlaanderen opnieuw 
een gezonde populatie kwabalen zal vestigen!

De kweekvijvers op het domein van Linkebeek.

Opgroeiende snoek.

Bruno Meeus gidst langs zijn ‘zeekanaal’.

De oude industriële functie van de haven verhuist 
noordwaarts. In de plaats komen tertiaire activiteiten, 
die de wijk een veel ‘duurder’ cachet geven: banken, 
toerisme, horeca en cultuur. Oud Molenbeek verdwijnt 
in de schaduw van deze gevelrij. 

De oude vroegmarkt maakte plaats voor mediterrane 
distributie. Maar die moet op zijn beurt wijken voor 
een opwaardering van de buurt. Onze gids legt de 
manieren uit waarop dat proces stelselmatig gestuwd 
wordt, zonder echte dwang.

De volkse Noordwijk moest plaats maken voor de gloednieuwe skyline van een groots Brussel. De spanning 
tussen leefbaarheid en economische vooruitgang is af te lezen uit de stedenbouwkundige evolutie.
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Vanaf 26 september 2009 zal Prof. Etienne Van Hecke officieel emeritus 
genoemd mogen worden. Om dat te vieren komen we die dag samen 
(van 16 tot 20 uur) in de Universiteitshallen. Na het officiële gedeelte 

wacht ons een ‘bourgondische’ receptie. Meer nieuws volgt langs 
digitale weg: hou dus uw internetverbinding in de gaten!

Op vrijdag 20 maart hield Chemika een alumnicantus ter gelegenheid 
van haar 60ste verjaardag. De geknipte locatie was het cantuszaaltje 
van café de Ambiorix. Daar leeft immers al ruim 50 jaar een 
cantustraditie en er worden nog steeds vele cantussen georganiseerd 
door een scala van kringen en clubs uit Leuven.

Wij waren zeer verheugd over de grote interesse en opkomst van de 
alumni. Uiteindelijk zat het zaaltje aangenaam vol en konden we met 
een 50-tal commilitones het io vivat aanheffen.

De meerderheid van de aanwezigen waren jonge alumni maar er waren 
ook enkele vertegenwoordigers van de oudere generaties paraat.

De huidige senioren hadden de eer om deze toch wel speciale cantus 
te openen en zorgden ervoor dat de alumni dat oude cantusgevoel 
weer terugvonden. Het werd al snel duidelijk dat de liedjes niet bij alle 
generaties even bekend waren. Soms doken er zelfs andere melodieën 
op maar dat stoorde allerminst. De sfeer zat er goed in en de initiële 
schroom was nergens meer te bespeuren.

Na de eerste tempus namen enkele alumni het roer over. Ook nu was 
de verveling ver weg en werd er uit volle borst meegezongen. Enkele 
ludieke afrekeningen in het alumnimilieu zorgden voor een aangename 

afwisseling. Toen het al wat later begon te worden sloten we deze 
gezellige cantus in stijl af met een intiem stil gedeelte. 

Daarna keerde iedereen vredig terug naar huis of naar het hotel. De 
aanwezigen waren het roerend met elkaar eens: dit initiatief is voor 
herhaling vatbaar.

Bedankt aan iedereen die ons die bewuste avond heeft vergezeld!

door Pieter-Jan Demeyer 
preses Chemika 2008-2009

Als najaarsactiviteit van B.V.L.G. stond een bedrijfsbezoek aan 
Holcim op het programma. Een gure winterse vrijdag weerhield een 
kleine groep geïnteresseerden er niet van om twee Waalse sites van 
kalksteengranulaten en cement te bezoeken. Dit onder de deskundige 
leiding en organisatie van Koen Van de Put. 

Eerst en vooral bezochten we de befaamde en grootse Carrière 
du Milieu te Gaurain-Ramecroix nabij Doornik. Een overzichtelijke 
en duidelijke bedrijfstoelichting leerde ons dat Holcim o.a. 
staat voor wat de meesten onder ons kennen als Obourg. 
Uiteraard kwam de plaatselijke geologie uitgebreid aan bod. De 
silicium-aluminiumhoudende kalksteen van het Tournaisiaan 
(Karboonouderdom) wordt uitgebaat over een nuttige dikte van 
160 meter. De granulaten worden hoofdzakelijk gebruikt in de 
bouwnijverheid op de Belgische, Franse en Nederlandse markten met 
name in stortbeton, betonproducten, wegenbouw en waterbouwwerken. 
In de groeve zelf kregen we een zicht op de indrukwekkende grootte en 
diepte, de imposante laadschoppen en vrachtwagens en een primaire 
steenbreker die zonder veel moeite grote blokken verbrijzelde. Een 
bezoek aan het labo gaf een kijk op de uitgebreide kwaliteitscontrole 
van de granulaten. 

De verkleuming van het buitenbezoek aan de groeve werd vlug vergeten 
bij de zeer smaakvolle lunch die aangeboden werd door Holcim. 
Vervolgens bezochten we de cementfabriek te Obourg. Hier produceert 

men klinker, als basismateriaal van cement, uitgaande van krijt dat in 
nabije groeves gewonnen wordt. In de homogenisatiebekkens wordt het 
krijt tot deeg gemengd met andere stoffen, zoals kiezelaarde, aluinaarde 
en ijzeroxide. Dit deeg wordt gegoten in indrukwekkende roterende 
ovens van 200 meter lengte, die temperaturen tot 1500°C bereiken, 
zodat een klinker gevormd wordt met hydraulische eigenschappen 
(verharding na vermenging met water). Verschillende types cement 
worden bekomen door de verpoederde klinker te mengen met allerlei 
andere elementen, o.a. vliegassen. Ook hier kwaliteitsborging van de 
cement door verschillende specifieke controles. 

Tot slot bedankte B.V.L.G. Koen en Holcim voor het leerrijke en 
aangename bezoek. Afwezigen hadden ongelijk.

Cantus brengt studenten en alumni samen

Verslag najaarsactiviteit: Holcim november 2008

Najaarsactiviteit
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Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100, 3001 Leuven 
(Heverlee)
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http://wet.kuleuven.be/alumni

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

PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde
Naamsestraat 61, 3000 Leuven 
Tel: 016/32 39 88  
e-mail: Eric_Schoeters@hotmail.com 
http://www.kuleuven.be/pdl

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

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

VWNIL - Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen  
en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 72 15 - e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil
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 Michiel van Noorden

Sinds 2002 kent de Beroepsvereniging 
Leuvense Geologen tweejaarlijks de Jos 
Bouckaertmedaille toe aan een jonge 
wetenschapper voor een hoogstaande 
wetenschappelijke publicatie over een 
aardwetenschappelijk onderwerp.

De laureaat van de vierde ‘Young Scientist 
Award’ is Michiel van Noorden voor zijn 
publicatie “Incipient strain partitioning in a 
slate belt: Evidences from the early Variscan 

Monts d'Arrée slate belt (Brittany, France)” 
(van Noorden, M., Sintubin, M. & Darboux, 
J.-R. 2007. Journal of Structural Geology 29(5), 
837-849).

Michiel van Noorden behaalde zijn doctoraat 
in de geologie aan de Katholieke Universiteit 
Leuven in 2007. Nu werkt hij als consulent, 
gespecialiseerd in structurele geologie en 
breukanalyse bij Badleys (Badley Geoscience 
Limited) in het Verenigd Koninkrijk.

Naar aanleiding van het 45-jarig bestaan 
van de studentenvereniging Wina, werden de 
alumni van het voormalige VWNIL uitgenodigd 
voor een diner op zaterdag 9 mei vanaf 19u 
in de Milleniumzaal van de Brabanthal. Het 
initiatief kwam tot stand mede met de steun 
van Science@Leuven en het daarin opgegane 
VWNIL: de voormalige alumnivereniging voor 
wiskunde, informatica en natuurkunde. Ook 
vanuit de departementen werd dit evenement 
ondersteund. Na een receptie met enkele 
hapjes en gelegenheidstoespraken werden de 
alumni en hun partners getrakteerd op een 
walking dinner.

Jos Bouckaertmedaille voor Michiel Van Noorden

45 jaar Wina
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Van Beneden zelf – die in Leuven doceerde van 1831 tot 
1894 (!) – had een natuurbeeld dat moeilijk combineerbaar 
was met dat van zijn Engelse collega. Volgens de Leuvense 
zoöloog was de natuur een ‘eeuwige Harmonie’, waarin alles 
zijn vaste plaats kende. Elk organisme bezat in zijn ogen een 
‘mal’, die door God was gemaakt en onveranderlijk was. Een 
enkele keer klinken Van Benedens beschrijvingen weliswaar 
evolutionistisch, maar dat is slechts schijn. Zo beschreef 
hij bijvoorbeeld hoe soorten uit een gemeenschappelijke 
primitieve vorm voortkwamen. Daarmee verwees hij echter 
naar een ‘eenheid van Plan’ in de wereld van de ideeën, niet 
naar een daadwerkelijke afstamming. Hoewel hij Darwins werk 
als één van de eerste Belgische wetenschappers zou opmerken, 
liet hij zich niet overtuigen. Pas aan het einde van zijn carrière 
nam hij schoorvoetend enkele evolutionistische standpunten 
in – waarschijnlijk onder invloed van zijn zoon, de bekende 
darwinist en Luikse hoogleraar Edouard Van Beneden. Die 
‘bekering’ zette zich overigens niet door in zijn lessen. Over 
evolutie werd in Leuven niet gedoceerd.

Omstreeks 1900 veranderde het klimaat echter. Een reeks 
Leuvense filosofen, theologen en natuurwetenschappers 
toonden in die jaren een groeiende openheid voor het 
evolutiethema. In 1909 stuurde de universiteit van Leuven zelfs 
een afgevaardigde naar de groots opgezette Darwinherdenking 
in Cambridge. Deze gezant, de geoloog-priester Henry De 
Dorlodot, zette nadien zijn eigenzinnige ideeën over de 
mogelijke verzoening tussen darwinisme en katholicisme 
ook op papier. Hij stelde onder meer dat Augustinus eigenlijk 
radicalere ideeën voorstond dan Darwin – omdat de kerkvader 
niet alleen in evolutie, maar ook in de spontane generatie van 
het leven geloofde. Op die manier stelde hij het probleem van 
de orthodoxie van het darwinisme op een zeer strategische 
manier. De vraag was niet langer of het evolutionisme zélf 
orthodox was (dat was immers door Augustinus bewezen), 
maar wel of men het standpunt van de kerkvader mocht 
matigen in een evolutionisme zonder spontane generatie. De 
Dorlodot meende van wel. Had de Bijbelcommissie immers 
niet beweerd dat – bij gebrek aan eensgezindheid onder de 

kerkvaders – een nieuwe interpretatie kon worden verdedigd? 
De Dorlodots visie viel echter niet bij iedereen in de smaak. Zijn 
boek zette bijzonder kwaad bloed bij de katholieke hiërarchie. 
Er werd gedreigd vanuit Rome met een officiële veroordeling 
van het boek en een blaam voor de Leuvense universiteit. Het 
kwam uiteindelijk nooit zover, maar De Dorlodot staakte in elk 
geval zijn publicaties over het onderwerp.

2009 is het Darwinjaar. Wereldwijd wordt uitgebreid herdacht dat Charles Darwin precies tweehonderd jaar 
geleden geboren werd. 1809 was echter niet enkel zijn geboortejaar, maar ook dat van de bekende Leuvense 
zoöloog Pierre-Joseph Van Beneden. Het is diezelfde Van Beneden die in belangrijke mate de basis heeft gelegd 
voor het Leuvense museum voor dierkunde. Het ligt dus voor de hand dat bij de feestelijke heropening van dat 
museum, enkele weken geleden, zowel naar Darwin als naar Van Beneden verwezen werd. Beide wetenschappers 
waren echter zeer verschillende types en ze stonden zeker niet hetzelfde wetenschappelijke project voor. Van 
Beneden heeft uitermate geworsteld met de ideeën die in Darwins On the Origin of Species werden verkondigd. 
En hij was zeker niet de enige. Verschillende generaties Leuvense onderzoekers hadden erg veel moeite om in 
het reine te komen met het darwinisme. Darwins denkbeelden kregen in Leuven maar voet aan de grond na een 
langdurige struggle.
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Erfgoed

Worstelen met Darwin
De evolutietheorie in Leuven.

Pierre-Joseph Van Beneden leest zijn krant in de tuin 
van het Koningscollege.



De struggle van De Dorlodot en zijn generatiegenoten was 
niet zonder gevolg. Een volgende generatie kon alvast van 
een grotere openheid genieten. Tot die generatie behoorde 
onder meer de bioloog M. Jozef Heuts. Heuts was een 
wetenschapper die zich minder met de vraag naar ‘orthodoxie’ 
zou bezighouden en meer met daadwerkelijk evolutionair 
onderzoek. In de late jaren 1940 liet hij zich voor het eerst 
opmerken toen hij als bursaal van het FWO naar de Columbia 
University in New York trok. Daar zou hij kennismaken met 
de zogenaamde ‘moderne synthese’, waarin darwinisme en 
populatiegenetica tot één theorie werden samengebracht. 
Heuts zelf zou werken aan het laboratorium van één van 
de voornaamste architecten van de ‘synthese’, de Russisch-
Amerikaanse populatiegeneticus Theodosius Dobzhansky. Al 
snel zou Heuts ook zelf publiceren over genetica en natuurlijke 
selectie bij stekelbaarzen en fruitvliegjes. Zijn artikelen 
verschenen in toonaangevende tijdschriften als Heredity en 
Evolution. Eens terug in Leuven werd hem al snel de (eerste) 
leerstoel voor genetica toegewezen. Met zijn Angelsaksische 
aanpak leek hij nochtans buiten de Leuvense traditie te staan. 
Dat klopt echter niet helemaal. In 1951 typeerde Ernst Mayr 
(die andere architect van de ‘synthese’) Heuts’ ideeën al als 
‘excentriek’. En die ideeën zouden de daaropvolgende jaren 
alleen maar excentrieker worden. Heuts begon filosofisch 
geïnspireerde teksten over de evolutietheorie te schrijven, die 
vaak erg hermetisch waren en een thomistische inspiratie 
leken te hebben. Steeds meer keerde hij zich af van het 
materialisme en reductionisme dat in de ‘synthese’ centraal 
heette te staan. Hij wilde weer dat er een bepaalde richting, 
een bepaalde finaliteit in de evolutie werd erkend. Met name 
voor de plaats van de mens vond hij dat van belang. Dat zijn 
katholieke achtergrond hierin een rol speelde, hoeft geen 
betoog. Ook de moderne geneticus die Heuts was, had de oude 
gevoeligheden niet van zich afgeschud.

Enkele decennia later lijkt de worsteling met Darwin in Leuven 
dan toch grotendeels voorbij. Een Leuvense onderzoeker als 
Kevin Verstrepen geeft weliswaar aan dat toeval misschien 
een minder grote rol speelt in het evolutionair proces dan 
algemeen werd aangenomen, maar hij doet dergelijke 
uitspraken wel degelijk vanuit een duidelijk darwinistisch 
denkkader. Zijn generatie is verlost van de demonen van het 
verleden. Ook in het nieuwe museum voor dierkunde heeft 
Darwin uiteindelijk een prominente plaats gekregen. Naast het 
borstbeeld van Pierre-Joseph Van Beneden, vinden we er nu 
evolutionaire stambomen, een schaalmodel van de Beagle en 
een oude druk van On the Origin of Species. 

door Raf de Bont
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Henry  
De Dorlodot 
poseert met 
apenschedel.

Sfeerbeeld van 
de feestelijke 
heropening van het 
Zoölogisch Museum.
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Debrecen is de tweede stad van Hongarije, gelegen in het 
oosten van het land tegen de grens met Roemenië aan 
de rand van de poesta. De hogere opleiding daar begon 
in 1538 toen het Calvinistisch College van Debrecen 
werd gesticht. Debrecen ging dan ook lang door als het 
‘Vaticaan van de calvinisten’ waar studenten van over 
gans Europa naar toe trokken; naar wat ook het centrum 
van de Reformatiebeweging in Hongarije was. Pas op 1 
januari 2000 kreeg door een fusie van vijf reeds bestaande 
universiteiten en drie colleges de huidige universiteit 
een definitieve vorm. Deze telt momenteel ongeveer 
32.000 studenten in de faculteiten Landbouw, Agro-
economie en Landelijke Ontwikkeling; Architectuur, Kunst 
en Humane Wetenschappen; Muziek Conservatorium; 
Economie en Business Administratie; Onderwijskunde; 
Ingenieurswetenschappen; Gezondheid; Geneeskunde; 
Rechten; Wetenschappen; Tandheelkunde; en Farmaceutische 
Wetenschappen.

Hans Deckmyn kreeg zijn titel “in praise to eminent 
achievements in scientific research, scholar excellence, 
outstanding authorship and effective partnership in the 
development of academic ties between the University of 
Debrecen and the K.U.Leuven”. Zo horen we het natuurlijk ook 
eens van een ander. Maar hoe zit het met de academische 
verbindingen tussen Leuven en Debrecen? Er blijkt inderdaad 
sinds 1986 reeds een samenwerkingslijn tussen de K.U.Leuven 
en het Department of Clinical Biochemistry and Molecular 
Pathology te bestaan, eerst vanuit het Centrum voor 
Moleculaire en Vasculaire Biologie (Geneeskunde) en dan 
verder vanuit het Laboratorium voor Trombose Onderzoek 
te Kortrijk vanaf de oprichting ervan in 1994. In die tijd 
zijn er in totaal 12 Hongaren voor verschillende periodes 
komen meewerken aan het onderzoek te Kortrijk, waarbij 
een van deze een K.U.Leuven-doctoraat heeft behaald, en 
een tweede een doctoraat in bidiplomering verkreeg. Vanuit 
Kortrijk zijn dan weer voor variërende periodes diverse 
mensen naar Debrecen getrokken, waarbij Hans Deckmyn 
een tijdlang gastprofessor “Pro Renovanda” was. Daarnaast 
werd er vrij intensief over en weer gereisd voor individuele 
of groepsbijeenkomsten, en dit gefinancierd via onder andere 
drie opeenvolgende bilaterale kredieten voor samenwerking 
tussen Vlaanderen en Hongarije, en twee EU-kredieten 
waarbij o.a. de twee groepen partner en/of promotor 
waren. Dit alles resulteerde uiteindelijk in tot nu toe 20 
gemeenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften 

rond vooral het ontrafelen van de functie van het bloedeiwit 
von Willebrand Factor en de aanmaak en karakterisatie van 
inhibitoren hiertegen als potentieel veiliger antitrombotica. 
Ten slotte werd ook een samenwerkingscontract tussen 
de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk, 
subfaculteit wetenschappen en de Universiteit van Debrecen, 
Departement Klinische Biochemie en Moleculaire Pathologie 
ondertekend met de intentie “to promote collaboration 
through reciprocal arrangements for the exchange of staff 
members, research students and courses, aimed at the 
internationalization of their Doctoral studies and research 
activities, contingent upon availability of funding resources”, 
waarbij het laatste koele halfzinnetje toch wel een beetje een 
anticlimax lijkt te vormen.

Tijdens de ceremonie op 6 juni zal de gevierde na de laudatio 
en uitreiking van het eredoctoraat ook een korte toespraak 
houden. Aan het Departement Klinische Biochemie en 
Moleculaire Pathologie zal hij tevens een meer uitgebreid 
wetenschappelijk seminarie geven alsook “a special college” 
waarvoor de lokale studenten de gevierde uitnodigden een 
lezing te geven in de reeks "Professors might have been nice 
chaps". De studenten zullen de spreker bestoken met allerlei 
vragen over zijn leven: hoe zijn gelukkige jeugd hem ertoe 
heeft aangezet om wetenschappen te studeren in Kortrijk, 
hoe hij in het biomedisch onderzoek is geraakt en hoe hij 
ten slotte na lange omzwervingen via Leuven en St. Louis 
terug in Kortrijk is aanbeland, wat zijn hobby’s zijn, wat zijn 
filosofie rond leven en onderzoek is, en zo verder. Kortom, 
allerlei vragen die uiteindelijk zelfs de meest geroutineerde 
spreker gestresseerd krijgen … Misschien een idee voor onze 
studenten?

Op 6 juni wordt Prof. Hans Deckmyn, Laboratorium voor Trombose Onderzoek, subfaculteit wetenschappen van 
onze Campus Kortrijk, doctor honoris causa van de Universiteit van Debrecen in Hongarije.

Science@Kortrijk

Prof. Hans Deckmyn, doctor honoris causa 
van de Universiteit van Debrecen

Prof. Hans 
Deckmyn
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The interior of the Antarctic ice gets about as much 
precipitation as the Sahara desert. But most of the snow 
falling there, stays there. Another picture is found along the 
coastal areas, where the snowfall can be quite heavy but also 
the snow and ice losses are large. The atmosphere brings 
both the heat and moisture over to Antarctica via cyclones 
coming from the lower latitudes. The response of the 
global climate to increased greenhouse gases will influence 
atmospheric circulation, and thus will affect the amount of 
cyclones arriving over Antarctica and also the amount and 
redistribution of precipitation. In the middle of all this stand 
clouds, as they are the "agents" by which the atmosphere 
passes the moisture to the ground in terms of the snow fall 
and also passes the heat to the ground by increasing the flux 
of thermal radiation back to the surface (much like clouds 
in Belgium keep the surface warm during the night). Thus if 

We know that climate warming can increase snowfall in the interior of the Antarctic ice sheet. We also know 
that it can enhance glacier discharge at the coast. The difference between these two competing processes – one 
of snow accumulation in the interior of the white continent and the other of the ice discharge into the ocean 
by glaciers and ice streams – decides the total mass balance of Antarctica. And thus decides how much sea 
level will change in the (near) future. Can the snowfall over Antarctica increase enough to compensate for the 
ice discharge that is currently observed over the West Antarctic ice sheet? What will happen in the future with 
the Antarctic ice sheet? 

Science@leuven international(a)l

K.U.Leuven scientist at the Belgian Antarctic station  
Princess Elisabeth: a project on meteorology and clouds

Princess Elisabeth station in Antarctica.
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we want to understand the mass balance of Antarctica, we 
have to understand all stages of the hydrologic cycle – from 
the sources of water vapor, its transport, cloud formation 
and precipitation. And presently our understanding of these 
processes in Antarctica is still very poor. Mostly because it is 
very difficult to observe these parameters in the remote and 
harsh Antarctic environment and as a result there are very 
few data. 

In the Fall of 2008, Belgian Science Policy has supported the 
project, which aims at improving our understanding of the 
Antarctic hydrologic cycle. The project is called HYDRANT 
(HYDRology of ANTarctica) and was designed by Nicole 
van Lipzig, a professor at the Department of Earth and 
Environmental Sciences, K.U.Leuven. The first goal of the 
project is to establish long-term observations of meteorology 
and clouds at the new Belgian Antarctic station Princess 
Elisabeth, on the Dronning Maud Land in the East Antarctic 
ice sheet. During this season we installed an Automatic 
Weather Station (providing us with temperature, pressure, 
wind, radiation, snow height, and snow temperature data) 
and two cloud instruments: ceilometer, which uses a laser to 
determine / measure the cloud base height, and pyrometer 
for the cloud base temperature. In the next stage of the 
project also a micro-rain radar will be installed to distinguish 
falling snow from drifting snow, as well as a microwave 
radiometer, from which we can derive the amount of water 

vapor and liquid in the atmosphere. With these data we will 
evaluate and improve cloud and precipitation processes in a 
mesoscale model, and use it for simulations of the Antarctic 
climate. 

The Belgian Antarctic station Princess Elisabeth (720S, 230E, 
about 1.5 km above sea level) is located on the Utsteinen 
nunatak, a granitic rock protruding through the ice sheet 
200 km away from the coast. The station site is chosen very 
wisely – the Sor Rondane mountain massive protects it 
from the mind-blowing katabatic wind. This place has been 
nicknamed "Antarctic Riviera" for the many sunny, quiet, 
beautiful days one can experience there during the summer 
season. But the storms do get there frequently and the 
mountains cannot stop them as the warm advection occupies 
a deep layer in the troposphere. During February, while we 
were there, we had three storms, and that was what we were 
interested in.

The first storm on February 4 came suddenly, and started 
at midday after a calm overcast morning, when we were 
installing a solar panel for the Japanese magnetometer with 
Alexander Mangold, my partner in crime with whom we have 

The last traverse of the season: installing glaciological 
stakes.

Cloud instruments in front of Usteinen nunatak.
Building the Automatic Weather Station (with Utsteinen 
nunatak in the background).
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dug many meters in the antarctic snow. Out of the sudden, 
the wind increased, the snow started flying, whitening out 
the mountains and the sky. In about ten minutes we could 
barely see anything around. The station also disappeared in 
the white out meaning that we had to rely only on a GPS 
to find the way back. After half an hour of panic when our 
snow mobile didn't want to start we finally got back to the 
station. It was a good lesson always to have spare batteries 
for our GPS and for the satellite phone (and also the right 
number to call) ... 

We were better prepared for the second white out on 
February 11. By this time both cloud instruments were 
already installed on the roof of a temporary scientific 
container, and they made a beautiful record of the storm. 
The ceilometer showed that the storm started at about 3 AM, 
when the low clouds arrived and in an hour the strong wind 
and blowing snow took over several hundred meters above 
the surface. 
The pyrometer showed that the storm brought low clouds 
together with the warm temperatures (just over a couple of 
hours the cloud base temperature increased by 50°C! from 
-65°C to -15°C). Measuring such storms is one of the main 
targets of our project because they bring the majority of 
precipitation to the area. 

The project is a result of efforts of many people from the 
K.U.Leuven and other institutes in Belgium and abroad 
(special thanks for this season instrument installation to the 
engineers at the Department of Earth and Environmental 
Sciences, and engineers and scientists from the Institute for 
Marine and Atmospheric Research, University of Utrecht). We 
invite everyone interested in the topic to go to the project's 
website (ees.kuleuven.be/hydrant) for more details about 
this year's campaign and for the project updates. Other 
interesting information can be found on belatmos.blogspot.
com and (www.antarcticstation.org). 

by Irina Gorodetskaya, K.U.Leuven/LGGE

Digging snow for the installation of the Automatic 
Weather Station.

Jos Meersmans preparing a housing for installing 
pyrometer in Antarctica. Flags on Utsteinen ridge flying during the storm.

Princess Elisabeth station flanked by the wind turbines.
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Toen onze ouders vroegen of we meegingen naar Turkije 
antwoordden we natuurlijk volmondig “ja”. Maar toen 
ze zeiden dat het met Science@Leuven was, keken we 
wat bedenkelijker. Het ging dus zeker geen zon-zee-
strandvakantie worden. Maar aangezien we dit anders nooit 
doen, gingen we toch mee. En al snel was het duidelijk dat 
dit een heel interessante en leerrijke vakantie zou worden.

Het vertrek begon al goed: heel vroeg opstaan om naar het 
vliegveld te rijden. Maar niet getreurd, we gingen ten slotte 
naar Turkije en daar hadden we toch iets voor over. Dus met 
kleine oogjes keken we naar de 43 mensen die meegingen 
op de Science@Leuven-reis. Nadat iedereen het vliegtuig 
ingestapt was, konden we eindelijk naar het langverwachte 
Turkije. Aangekomen werden we naar onze hotels gebracht 
en konden we genieten van het gezellige onthaal. Na de 

kamerverdeling - de ene kamer was al wat groter dan de 
andere - konden we het mooie stadje Antalya verkennen. 
’s Avonds kregen we een overzicht van wat we deze reis 
gingen meemaken.

Zondag was er niets gepland maar we vonden het de moeite 
waard om met een groep taxi’s te huren. Zo bezochten we de 
archeologische sites van Aspendos en Perge. Zeker de moeite 
waard! Het werd een mooie dag met warme temperaturen.

Maandag vertrokken we dan naar Sagalassos – het 
hoogtepunt van de reis. Patrick Degryse, de organisator van 
deze Science@Leuven-reis, zou ons uitleg geven over de 
site. Dat het geen zon-zee-strandvakantie was, werd snel 
bevestigd. Bergen en regen gaan samen. Dus de eerste uitleg 
over de site kregen we schuilend onder een afdakje. De 

De B.V.L.G. nam dit jaar het initiatief om – naar aanleiding van hun 30ste verjaardag – de 2de Science@Leuven-
reis te organiseren. De reis had als thema “Geoarcheologie in Zuidwest-Turkije”. In het reisverslag dat volgt geeft 
de “jongerendelegatie” hun kijk op een reis vol verrassingen.

Verslag

Sneeuwstorm in Sagalassos

Sagalassos, verkenning tijdens een sneeuwstorm.
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regen werd sneeuw, en de sneeuw werd een sneeuwstorm. 
Maar dapper als we waren, begonnen we aan de verkenning 
van de site. We kwamen het huizenpaleis tegen en leerden 
dat de beste manier om dit te bewaren, eigenlijk het terug 
in de grond stoppen is, aangezien de binnenmuren nooit 
bedoeld zijn om blootgesteld te worden aan buitenlucht, 
en zeker niet aan sneeuw en vorst. Vervolgens ploeterden 
we verder tegen de koude wind in om naar de thermen te 
gaan. Daar werd besloten om de excursie af te gelasten en 
terug te keren naar de bus. De “Die-Hards” konden de site 
eventueel nog verder verkennen. Met ongeveer 20 man 
gingen we nog een stukje hoger om daar de fontein op de 
hogere Agora, het marktplein, het Bouleterion en het Heroon 
te zien. Ondertussen waren de “Die-Hards” veranderd in “Die-
Colds”. En zo eindigde onze eerste verkenning van Sagalassos. 
Aangezien picknicken, zoals voorzien, niet echt aangenaam 
zou zijn, gingen we in het restaurant eten. Daar werd de 
centrale kachel direct ingepalmd door de verkleumden. Na 
het verorberen van onze picknick, gingen we terug naar 
Antalya om de avond rustig af te sluiten met een plons in het 
zwembad van het hotel. Al bij al hebben we iets origineels 
gezien: Sagalassos in de sneeuw. Toch wel een prachtig 
uitzicht! 

Dinsdag hoopten we op beter weer in het Gölçük 
vulkaanpark, maar de weergoden waren ons weer niet goed 

gezind. Opnieuw in de regen onder een afdakje met gaten, 
kregen we uitleg van Jan Hertogen over hoe zo’n vulkaan nu 
juist ontstaat, wat er gebeurt bij zo’n uitbarsting en waarom 
deze interessant kunnen zijn voor verschillende takken van 
de wetenschap. Na lang wachten kregen we een kleine 
maaltijd in een plaatselijk restaurantje. In de namiddag was 
het gestopt met regenen en maakten we een wandeling 
in het gebied. Hier konden we de verschillende aardlagen 
zien die de verschillende fasen van de vulkaanuitbarsting 
duidelijk maakten. Verschillende stenen werden met een 
loepje onderzocht. Met een letterlijk sprintje naar de top, 
zagen we de verschillende lagen aan ons oog voorbij snellen. 
Zo werd het toch nog een aangename dag met interessante 
informatie.

Woensdag, een schitterende, zonnige dag en de tweede 
Sagalassosexcursie. De uitleg die maandag zou moeten 
gegeven zijn door Patrick Degryse werd gecombineerd met 
de excursie van Manuel Sintubin. Die laatste zegt immers 
dat het altijd goed weer is als hij een excursie leidt … en 
het klopte weerom. Zo maakten we verschillende sprongen 
tussen de geologische en de archeologische geschiedenis. 
En leerden we in één dag wat de gebouwen betekenen en 
welke gevolgen ze hebben gekend onder een aardbeving. 
Een “terminus post quem” konden we volgens verschillende 
takken van de wetenschap vaststellen maar een “ante quem” 

Gölcük: “schuilt 
er dan toch een 
geoloog in Lieve 
Gilis?”

Antalya: plezier in het zwembad.

Groepsfoto Gölcük: ontdekkingstocht door de jongeren.
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wordt moeilijker gevonden. We bezochten het theater, de 
vleesmarkt, de fonteinen, de vermoedelijke bibliotheek, 
de geologische sleuf – die per professioneel “toeval” veel 
duidelijk had gemaakt, de tempels, het stadion … Het werd 
een prachtige dag met veel informatie over platentektoniek, 
aardbevingen, en de invloed op mens en omgeving. Waar we 
dachten dat het misschien ingewikkeld zou worden met drie 
verschillende verhalen door elkaar, was dit niet het geval. 
Alles werd duidelijk uitgelegd. 

Donderdag gingen we met een kleinere delegatie naar een 
travertijn- en kalksteenfabriek. We werden onthaald met 
thee door de eigenaar van dit bedrijf met een internationale 
jaaromzet van circa 30 miljoen dollar. We zagen de 
indrukwekkende machines die de nog indrukwekkendere 
stenen in dunne platen sneden. Allemaal voelden we aan 
het resultaat en we stonden verbaasd over de gladheid in 
tegenstelling tot het ruwe blok. We mochten een bezoek 
brengen aan de groeve. Door dit en een traktatie van de baas 
in het restaurant aan een meer, liepen we het tweede bezoek 
dat gepland stond wel mis, maar het was de moeite waard.

Vrijdag konden we weer vrij iets bezoeken en kozen we met 
dezelfde groep als zondag voor een andere historische site: 

Termessos. Zeker de moeite waard met zijn fraaie natuur die 
je doorwandelt tijdens de klim in de bergkloof naar de resten 
van deze mooie stad. Het werd een warme dag en zo kregen 
we toch allemaal nog een kleurtje.

Tot besluit: het was een fantastische reis die we waarschijnlijk 
niet meer zullen meemaken. Dus we waren allen blij dat we 
toegezegd hadden. Zo ontdekten we dat de “oudere mensen” 
van Science@Leuven en de faculteit helemaal niet saai 
zijn, mede door het zwembad, de spelletjes en de gezellige 
avonden.

We willen hier graag nog eens de mensen bedanken die deze 
reis mogelijk maakten en de gidsen die de excursies leidden. 
Een dikke proficiat voor jullie inspanningen.

Van de jongerendelegatie.

Rena, Lianne en Michiel De Mey
Cléo en Manon Delbrouck

Jan en Karel Cockaerts, Wout Vanroose

Hou voor een uitgebreid fotoverslag  
wet.kuleuven.be/alumni in de gaten.

‘De jongerendelegatie’ (alleen Jan Cockaerts ontbreekt). Antalya: een gezellig onderonsje.

Gölcük: Jan Hertogen Sagalassos: Patrick Degryse Sagalassos: Manuel Sintubin
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Campuspraat

Vanaf juni zal het thema voor het wetenschappelijk wandelparcours 
Aha! Wetenstappen te Leuven niet langer Planeet Aarde zijn. Dit jaar 
wagen de organisatoren zich aan het thema: “passie”, naar aanleiding 
van de openingstentoonstelling van het nieuwe Leuvense museum 
M. Rogier van der Weyden 1400|1464 - De Passie van de Meester is 
strikt gezien geen overzichtstentoonstelling van het werk van van der 
Weyden. Toch brengt het project meer dan 15 originele werken samen 
en op die manier biedt het een indrukwekkend beeld van de artistieke 
productie van de meester. De betekenis van de ondertitel is trouwens 
tweeledig: de meester van de passie versus de passie van de meester.

Ook dit jaar werd een beroep gedaan op de creativiteit van onze weten-
schappers om inhoud voor de nieuwe panelen voor het wandeltraject 
aan te leveren. De biologen van onze faculteit zijn de eersten die dit 
jaar hun medewerking aan het project verleend hebben. In tijden waar 
koppels in – door de ene graag geziene, door de andere uitgespuwde 
– reality televisieprogramma’s tonen of ze erin slagen elkaar op een 
zuiderse bestemming trouw te blijven, kozen onze biologen ervoor om 
te bekijken hoe het zit met trouw in het dierenrijk. Daarnaast werkten 
onze sterrenkundigen mee aan een ander paneel, dat zich zal bevinden 
aan de Campusbibliotheek Arenberg. Zij koppelen sterrenkunde, evolutie 
en passie aan elkaar.

Wilt ook u een antwoord op de vragen “Zijn er dieren die elkaar eeuwig 
trouw blijven?” en “Gepassioneerd door de sterren?”. Aarzel dan niet 
om uw wandelschoenen aan te trekken voor dit parcours dat u in en 
rond Leuven langs grote panelen met telkens een straffe vraag en een 
slim antwoord over de wetenschap loodst. De panelen zijn terug te 
vinden aan elke faculteit van de universiteit, aan de Universiteitshal, 
het Groot Begijnhof, de 
Universiteitsbibliotheek en de 
Campusbibliotheek Arenberg (met 
overzichtspanelen aan het stadhuis 
en het station). Nieuw bij deze 
editie zijn de panelen bij de part-
nerinstellingen van de Associatie 
K.U.Leuven: u vindt nu dus ook 
een paneel aan Groep T, KHLeuven 
en het Lemmensinstituut. De tek-
sten zijn beschikbaar in 5 talen en 
bevatten ook informatie op kinder-
maat. Geen zin om de wandeling te 
voet te doen? Kies er dan voor om 
het traject per fiets af te leggen.

Prof. Jean Poesen van de Afdeling Fysische en Regionale Geografie 
heeft aan de Universiteit van Wolverhampton de graad van Doctor of 
Science (D.Sc.) in het domein van 'Soil Science and Geomorphology’ 
ontvangen. Hij kreeg deze award op basis van een portfolio van 208 
publicaties tussen 1977 en 2007. De twee onafhankelijke examinatoren 

waren Prof. John Boardman (University of Oxford, UK) and Prof. John 
Catt (University College London, UK). Science@leuven feliciteert hem 
graag met het behalen van deze graad die de hoogste is die in Groot-
Brittannië behaald kan worden.

Bij het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden, 
Nederland, treden twee nieuwe directeuren in de sector onderzoek 
aan. Prof. Dr. Erik Smets van het Laboratorium voor Plantensystematiek 
is één van hen en vervult sinds 1 april 2009 twee dagen per week de 
nieuwe functie van directeur Programmaonderzoek. Hij blijft daarnaast 
directeur van het Nationaal Herbarium Nederland. Met deze aanstel-
lingen geeft Naturalis verder vorm aan de samenwerking met univer-
siteiten en de modernisering van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee 
wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van het Nederlands 
Centrum voor Biodiversiteit. 

Met de aanstelling van Smets in de nieuwe functie van directeur 
Programmaonderzoek versterkt Naturalis de kwaliteit van het program-
matisch onderzoek. Tegelijkertijd wordt zo het systematisch en taxono-
misch onderzoek meer verbonden met het onderzoek in de universitaire 
laboratoria. Naturalis staat aan de vooravond van veranderingen 
door de vorming van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. De 
omvang van collectie en onderzoek neemt hierdoor aanzienlijk toe. 

Passievruchten 

Jean Poesen D.Sc. aan de universiteit van Wolverhampton 

Erik Smets nieuwe directeur onderzoek bij Naturalis 



-26- -27-
De internationale optics en photonics society (SPIE) benoemt dit jaar 
59 nieuwe fellows. Prof. Koen Clays van de Afdeling Moleculaire en 
Nanomaterialen is één van hen. Hij mag zich fellow noemen naar 
aanleiding van de resultaten die hij geboekt heeft op vlak van hyper-

Rayleigh scattering. In mei nog organiseerde Prof. Clays in Brussel een 
internationaal symposium over “Molecular and Nanoscale Materials for 
Electronics, Optics and Medicine”, gesponsord door het SPIE.

Het Departement Computerwetenschappen organiseerde op 4 maart 
de eerste Vlaamse Programmeerwedstrijd: zowat 130 deelnemers los-
ten een stel programmeeropgaven op in een van de vijf aangeboden 
talen. De prijsuitreiking werd bijgewoond door de Vlaamse minister 
van onderwijs en vorming Frank Vandenbroucke en door rector Marc 
Vervenne: beiden drukten in hun speech hun steun aan de wedstrijd 
uit alsook hun respect voor de deelnemers. De prijzen werden weg-
gekaapt door universitaire teams en ook de K.U.Leuven kan tevreden 
zijn met een eerste plaats in categorie I - behaald door een team uit 
onze Campus Kortrijk - en een derde plaats in categorie II. Het was 
lang geleden dat in Vlaanderen nog zo’n wedstrijd was ingericht, en 
nog nooit op deze schaal: het initiatief werd genomen binnen het 
Departement Computerwetenschappen, en de andere vier Vlaamse 
universiteiten stonden er al vlug achter. De wedstrijd stond open voor 
deelnemers uit het secundair, de hogescholen en de universiteiten: 
overal werd reclame gemaakt, en alle lagen waren vertegenwoordigd. 
Het deelnemersaantal lag uiteindelijk een derde hoger dan aanvankelijk 
gepland, een echt succes dus. Uit de reacties van de deelnemers is het 
duidelijk: ze willen meer zulke evenementen! Er komt dan ook zeker 
een tweede editie van deze wedstrijd: een kleine stuurgroep die voor 
wat continuïteit zorgt, heeft het aanbod van UGent om de wedstrijd in 
2010 in te richten al aangenomen. Wie wil meedoen:
hou http://www.vlaamseprogrammeerwedstrijd.be/ in de gaten.

Op 30 maart 2009 werd het duizendste antwoord van de K.U.Leuven 
ingevoerd op ikhebeenvraag.be. Voor de nieuwsgierigen: de auteur van 
dit antwoord is Prof. Manuel Sintubin. Het totaal aantal antwoorden 
ligt op 4361. In de toekomst worden nog enkele verbeteringen voorzien 
aan het systeem. Proffen en andere geïnteresseerden die ook vragen 
van een breed publiek willen beantwoorden, kunnen zich nog steeds 
registreren via de website www.ikhebeenvraag.be/inschrijven

Deze zomer organiseert de faculteit voor de eerste keer summer 
schools voor master- en doctoraatsstudenten. Van 24-28 augustus zul-
len ze zich kunnen verdiepen in de Nanoscience, terwijl van 8-11 sep-
tember Metabolomics op het (studie)programma staan. Meer weten? 
Hou dan de webstek wet.kuleuven.be/summerschool in de gaten.

Eerste Vlaamse Programmeerwedstrijd

1000Summer schools

Op 11 mei vond in het STUK café een nieuw Science Café plaats. Precies 200 jaar geleden 
werd Darwin geboren en daarnaast is het de 150ste verjaardag van zijn evolutietheorie. 
Daarom is 2009 internationaal uitgeroepen tot het Darwinjaar. In het Science Café werd 
besproken of de evolutietheorie wetenschap of ideologie was. Tussen pot en pint werd over 
stellingen gediscussieerd als: 

• Een wetenschapper kan niet in God geloven. 
• De mens is door de evolutie superieur. 
• De evolutietheorie mag niet onderwezen worden wegens immoreel. 
• De mens heeft zijn eigen evolutie stilgelegd. 

Meer informatie over het Science Café vindt u terug op www.sciencecafe.be

Science Café: natuurlijke selectie tussen pot en pint

Koen Clays benoemd tot SPIE Fellow 
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[ Colofon ]
Science@Leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de Faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze 
nieuws brief willen we zowel de verschillende 
alumni-deelverenigingen, de departementen en 
studierichtingen, als de faculteit zelf dichter bij elkaar 
brengen, om op die manier de band tussen de leden 
van de faculteit en haar afgestudeerden te versterken. 
De nieuwsbrief houdt afgestudeerden en personeel 
op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs en 
onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen. Jaarlijks 
wordt één breed informatief nummer opgesteld 
dat ook gericht is naar studenten en leraars van de 
hoogste graad van het secundair onderwijs om hen te 
informeren over het onderwijsaanbod van de Faculteit 
Wetenschappen. De facultaire nieuwsbrief verschijnt 
vier maal per jaar. De verspreiding gebeurt naar alle 
betalende alumnileden, naar het personeel en naar 
externe relaties. Het breed informatieve nummer 
wordt ook verspreid naar wetenschapsleerkrachten en 
hun studenten. Geïnteresseerden kunnen eveneens 
tegen een kleine vergoeding van vijf euro Science@
Leuven ontvangen. Bijdragen kunnen gestort worden 
op rekening nummer 735-0139952-66 met 
vermelding van 'nieuwsbrief'.

Faculteit Wetenschappen

Wetenschap in breedbeeld


