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Voorwoord

Geachte alumnus, geachte collega

De tijd vliegt… Nu ik aan een nieuwe uitdaging als vicerector Campus Kortrijk begonnen ben, 
kijk ik met plezier terug op 6 jaar decaanschap aan de Faculteit Wetenschappen. 

Wat me toch wel het meeste bijblijft is de erg positieve en opbouwende sfeer onder de 
wetenschappers. Ik heb heel wat diversiteit gezien over de verschillende disciplines heen: van 
de vriendelijke en zachte biologen, over de gedreven en toch wat luidruchtiger geologen en de 
reislustige geografen … tot de stille, nadenkende wiskundigen. Let wel, dit is een gemiddeld 
profiel en er is binnen deze groepen zelf duidelijk ook nog variatie. Maar alle richtingen 
hebben één ding gemeen: ze houden van hun wetenschap. Ze zoeken, en het vinden is een 
groot genot. Wetenschap communiceren en doceren is onze passie. De wetenschappers zijn 
vaak erg flexibel en passen zich aan in nieuwe omstandigheden, zoals in bedrijven en sectoren 
waar men hen niet zo snel zou verwachten. 

Het faculteitsbestuur, de studentenkringen en de alumnikringen hebben samen een en ander 
gerealiseerd: de tweejarige masters wetenschappen, de start van studiebegeleiding@science 
met bijbehorende mooie initiatieven, de uitbouw van de master in het toerisme (met dank 
aan collega Vanneste!), de oprichting van Scientica en Science@Leuven, de benoeming van 
de eerste Fellows, de eerste alumnireizen, de brainstormsessies in de Facultaire Bureaus 
Internationalisering en Wetenschapscommunicatie en de initiatieven die daar het gevolg van 
zijn …  

Ik wil hier enkele personen toch speciaal en hartelijk danken: Lieve Gilis en het ganse 
Geel Huis-team, mijn vicedecanen Roger Huybrechts, Walter Troost, Yves Engelborghs 
en Peter Lievens, de leden van het faculteitsbestuur, de programmadirecteurs, de 
departementsvoorzitters, Carolien Van Soom en haar team, Joris Winderickx, Jos 
Rogiers en Walter Lauriks, Pol Bamelis en Jos Peeters alsook de voorzitters van de 
alumnideelverenigingen, en … mijn voorgangers decanen.   

Het enthousiasme voor de wetenschap bij alumni, studenten en medewerkers van de faculteit 
werkt aanstekelijk en is de grootste garantie op succes voor de faculteit!

Wanneer dit nummer verschijnt ben ik al te Kortrijk aan het werk. Ik zal graag terugdenken 
aan mijn periode als decaan en kijk er nu al naar uit jullie komende evenementen te mogen 
bijwonen. Moge het de Faculteit, haar studenten en de alumnivereniging verder voor de wind 
gaan!

Jan Beirlant

vicerector Campus Kortrijk

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

www.kuleuven.bewww.kuleuven.be



Actueel

Arne Loosveldt Fonds boven doopvont

Op 10 juni 2008 overleed op achttienjarige leeftijd Arne Loosveldt, student eerste bachelor in de wiskunde en 
eerste bachelor in de fysica, in volle examenperiode onverwachts bij hem thuis. Op 18 juni van dit jaar werd aan 
de K.U.Leuven een fonds opgericht dat zijn naam draagt, en dit in aanwezigheid van rector Marc Vervenne, de 
ouders van Arne Anne Snick en Jac Loosveldt, departementsvoorzitter Walter Van Assche en programmadirecteur 
Johan Quaegebeur van het Departement Wiskunde.

De oprichtingsakte werd ondertekend door v.l.n.r.  
prof. Johan Quaegebeur, mevr. Anne Snick, rector Marc 
Vervenne, dhr. Jac Loosveldt en prof. Walter Van Assche.
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Arne was een veelbelovend student (hij behaalde tijdens 
de examenperiode van zijn eerste jaar aan de universiteit 
uitstekende resultaten) en nam graag deel aan allerlei 
wiskundecompetities. Omdat Arne een herinnering 
verdient, werd daarom beslist een fonds op te richten dat 
studenten steunt bij hun deelname aan internationale 
wiskundecompetities. Het startkapitaal van het fonds werd 
geschonken door de families Loosveldt en Snick en door 
het Departement Wiskunde. Studenten worden vooral 
aangemoedigd om deel te nemen aan de International 
Mathematics Competition for University Students, een 
competitie waaraan Arne later in 2008 nog zou deelnemen.  

Voor meer informatie over het fonds kunt u terecht 
op http://wis.kuleuven.be/?page=loosveldt



In beeld

De impact van windturbines op de visuele kwaliteit 
van Belgische landschappen

De recente klimaatrapporten van het IPCC hebben het debat met betrekking tot de implementatie van 
hernieuwbare energiebronnen nieuw leven ingeblazen. Recent keurde de Europese Commissie een richtlijn goed 
die stelt dat de EU er naar moet streven om tegen 2020 20% van de energieconsumptie te produceren met 
hernieuwbare bronnen. 
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In België wordt jaarlijks ongeveer 80 TWh (= 80.106 
KWh) aan energie geconsumeerd waarvan op dit ogenblik 
slechts 2,5% wordt geproduceerd door hernieuwbare 
energiebronnen. Veruit het grootste gedeelte van de 
hernieuwbare energieproductie in België is afkomstig 
van on- en offshore windmolenparken. Eind 2008 waren 
er iets meer dan 200 onshore windturbines in ons land 
geïnstalleerd die jaarlijks ongeveer 300 MWh aan energie 
produceren. Verwacht wordt dat het aantal windturbines in 
België de komende jaren sterk zal toenemen. Figuur 1 geeft 
een overzicht van het aantal geïnstalleerde en vergunde 
windturbines op het einde van 2008. 
 
Hoewel de algemene attitude van de Belgische bevolking 
ten opzichte van windenergie positief is, is het gebrek 
aan maatschappelijk draagvlak op lokaal niveau één van 
de belangrijkste factoren die de installatie van nieuwe 
onschone windenergieparken vertraagt. Windturbines zijn 
bijzonder intrusieve landschapselementen en omwonenden 
van potentiële windturbinesites argumenteren vaak dat 
de visuele kwaliteit van het originele landschap na de 
installatie van een windturbine sterk afneemt. Het is als 
beleidsmaker of ruimtelijk planner bijzonder moeilijk om 
dergelijke argumenten op adequate manier mee te nemen in 
het beslissingsproces omdat er tot op heden geen objectieve 
methoden zijn om de visuele kwaliteit van een landschap te 

meten en een eventuele afname van de visuele kwaliteit na 
inplanting van een windturbine te kwantificeren.
In het kader van het onderzoeksproject LACSAWEP 
(Landscape capacity and social attitudes towards wind 
energy parks in Belgium, 2006-2009) werd getracht om een 
kwantitatief model te ontwikkelen dat moet toelaten om niet 
alleen de visuele kwaliteit van een landschap te kwantificeren 
en te karteren maar ook de potentiële impact van een 
windturbine op de visuele landschapskwaliteit te begroten.

Figuur 1: Aantal geïnstalleerde en vergunde windturbines 
in België op het einde van 2008.
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Figuur 2: Voorbeeld van een landschapsfoto (boven: origineel landschap, onder: met 3 gesimuleerde windturbines).

  Figuur 3: Vectordigitalisatie van de oppervlakte zichtbaar groen.

Landschapsfotografie en fotomanipulatie

Om de factoren die visuele landschapskwaliteit bepalen te 
detecteren, werd gebruik gemaakt van een uitgebreide foto-
enquête. Voor 250 locaties in België werden panoramische 
landschapsfoto’s opgenomen door middel van digitale 
terrestrische fotografie. Per standplaats werden 6 foto’s 
op oogniveau genomen en met fotoverwerkingssoftware 
digitaal samengevoegd om panorama’s met een horizontale 
zichthoek van 120° te bekomen. Voor de verdere analyse 

werden 54 foto’s weerhouden die een weerspiegeling zijn 
van de verschillende rurale en semirurale landschappen 
in België. Vervolgens werden met behulp van digitale 
fotomanipulatietechnieken in alle gefotografeerde 
landschappen (n = 54) windturbines gesimuleerd waarbij 
verschillende configuraties werden gebruikt (solitaire 
opstelling, lijnopstelling en boogopstelling). Figuur 2 
geeft een voorbeeld van een originele en gemanipuleerde 
landschapsfoto.

Landschapsbeschrijving met kwantitatieve en 
categorische parameters 

Elke landschapsfoto werd beschreven met 4 kwantitatieve en 
5 categorische indicatoren. De kwantitatieve parameters die 
werden gebruikt zijn de zichtbare oppervlaktepercentages van 
de volgende landgebruikstypes: ‘groen’, ‘water’, ‘bebouwing’ 
en ‘landbouwland’. Deze percentages werden geschat door 
middel van vectordigitalisatie (zie Figuur 3). 

Daarnaast werden voor iedere landschapsfoto de volgende 
categorische variabelen geparametriseerd: 
• Topografietype (T) (1 = vlak, 2 = golvend, 3 = uitgesproken 

heuvelachtig), 
• Vistatype (V) (1 = wijds vergezicht, 2 = semi-open 

landschap, 3 = beperkte vista, 4 = gesloten landschap)
• Weertype (W) (1 = helder, 2 = lichtbewolkt, 3 = 

zwaarbewolkt)
• Antropogene puntelementen (APE) (0 = afwezig , 1 = 

aanwezig)
• Historische landschapselementen (HCE) 

Foto-enquêtes

Door middel van deur-tot-deur interviews in 52 Belgische 
gemeenten werden 1600 respondenten gevraagd om de 
visuele kwaliteit van 18 landschappen te scoren op een 
schaal van 1 tot 7 (1 = zeer lage visuele kwaliteit, 7 = zeer 
hoge visuele kwaliteit). De sets met 18 foto’s werden zo 
samengesteld dat respondenten zowel foto’s met als zonder 
gesimuleerde windturbines te zien kregen. In geen enkele 
set werd eenzelfde landschap met en zonder windturbines 
getoond. Om de scores van de verschillende respondenten 
vergelijkbaar te maken werden ze nadien omgezet in 
genormaliseerde z-scores (gemiddelde = 0, standaarddeviatie 
= 1). Voor ieder landschap werd een gemiddelde visuele 
kwaliteitsscore (VQ) berekend voor de originele toestand en 
voor de toestand met gesimuleerde windturbine. Het verschil 
tussen beide visuele kwaliteitsscores (D-VQ = VQorigineel – 
VQgesimuleerd) werd eveneens berekend.   

Modelleren van visuele landschapskwaliteit
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Modelleren van visuele landschapskwaliteit
Door middel van een covariantieanalyse werd nagegaan 
welke van de 9 variabelen een significante relatie vertoont 
met de (gepercipieerde) visuele kwaliteit. Van de 9 
onderzochte variabelen bleken er 4 significant te zijn: 
oppervlaktepercentages ‘groen’ en ‘bebouwde oppervlakte’, 
‘topografietype’ en ‘antropogene puntelementen’. 
Deze vier variabelen werden gebruikt om het volgende 
landschapsappreciatiemodel op te stellen:

VQ = -0.11 + 0.97*G – 1.69*B – 0.18*T1 + 0.02*T2 + 0.23 
APE0 (vgl. 1)

Met:  VQ: de gepercipieerde visuele landschapskwaliteit 
(z-score)

 G: het oppervlaktepercentage zichtbaar groen
 B: het oppervlaktepercentage zichtbare bebouwing
 T1: vlakke topografie (dummy variabele)
 T2: golvende topografie (dummy variabele)
 APE0: afwezigheid van antropogene puntelementen 

(dummy variabele) 

Dit model werd gevalideerd door middel van een ‘Jackknife’ 
validatieprocedure waarbij telkens 1 observatie wordt 
weggelaten uit de calibratiedataset (Figuur 4). De ‘Root Mean 
Square Error’ (RMSE) van het model bedraagt 0.41 waarmee 
aangetoond wordt dat het tot op zekere hoogte mogelijk is 
om de gepercipieerde visuele kwaliteit van een landschap te 
begroten aan de hand van een aantal meetbare parameters. 
 
In een tweede stap werd nagegaan of er een verband bestaat 
tussen de visuele kwaliteit van een landschap (VQ) en de 
mate waarin de visuele kwaliteit gewijzigd wordt na de 
installatie van een windturbine. 
 

Een scatterplot (Figuur 5) toont aan dat er een positief 
verband (R² = 0.31) bestaat tussen beide variabelen dat 
beschreven kan worden met een lineaire vergelijking: 

D-VQ = 0.32*VQ + 0.19 (vgl. 2)

Dit verband impliceert dat attractieve landschappen minder 
attractief worden na installatie van een windturbine (D-VQ 
> 0). Anderzijds worden weinig attractieve landschappen 
(met VQ < -0.59) juist attractiever na de installatie van een 
windturbine (D-VQ < 0).

Figuur 4: Gemeten versus voorspelde VQ-scores.

Figuur 5: Gemeten VQ versus gemeten D-VQ.
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Voorgaande modelvergelijkingen bieden aan beleidsmakers en 
planners de mogelijkheid om de factor landschapskwaliteit 
expliciet in rekening te brengen bij het vergunnen van 
nieuwe sites voor windenergieparken. De modelvergelijkingen 
bieden immers de mogelijkheid om 1) de visuele kwaliteit 
van een landschap te begroten en 2) de impact op 
deze visuele landschapskwaliteit na installatie van 1 of 
meerdere windturbines te kwantificeren. Door middel 
van een GIS-analyse werd vergelijking 1 ruimtelijk 
doorgerekend om een visuele landschapskwaliteitskaart 
voor Vlaanderen op te stellen. Hiertoe werd voor elke 
rastercel het oppervlaktepercentage ‘zichtbaar groen’, 
het oppervlaktepercentage ‘zichtbare bebouwing’ en het 
‘topografietype’ berekend op basis van een gedetailleerd 

Figuur 6: Gemodelleerde visuele landschapskwaliteit (VQ) in Vlaanderen. VQ < 0: minder attractief dan het gemiddelde, 
VQ > 0: attractiever dan het gemiddelde.

Figuur 7: Geschatte impact van een windturbine op de visuele landschapskwaliteit in Vlaanderen (DV-Q < 0: toename van 
de VQ, D-VQ > 0: afname van VQ).

hoogtemodel en een digitale landgebruikskaart. Het resultaat 
is weergeven in Figuur 6.

Vervolgens werd vergelijking 2 toegepast om de toename of 
afname van de visuele landschapskwaliteit na de mogelijke 
inplanting van een windturbine te begroten. Hiertoe werd 
per rastercel de impact van een windturbine op de visuele 
landschapskwaliteit geïntegreerd over alle rastercellen van 
waaruit de windturbine zichtbaar is (Figuur 7).

door Anton Van Rompaey, Karolien Peeters en  
Hendrik Van Hemelrijck

Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie – 
K.U.Leuven - Celestijnenlaan 200E– 3001 Heverlee

Referenties:
Peeters, K., Vanderheyden, V., Van Rompaey, A., Schmitz, S., 2009. Modelling the impact of wind turbines 
on the visual appreciation of landscapes: a case study in Belgium. Landscape and Urban Planning, in press. 
Celis, M., Peeters, K., Van Hemelrijck, H., Van Rompaey, A., Gulinck, H., 2009. Predicting the scenic beauty of 
landscapes through the use of viewshed analysis. International Journal of GIS, submitted.

Financiering:
Het onderzoeksproject LACSAWEP (Landscape capacity and social attitudes towards windenergy parks 
in Belgium) werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid: Wetenschap voor een duurzame 
ontwikkeling. Projectnummer: SD/EN/01a.

Carteren van visuele landschapskwaliteit
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Ergens tussen chemie en fysica
De magie van niet-lineaire optische effecten.

De wereldwijde gemeenschap van wetenschappers is een complex netwerk, en iedere wetenschapper draagt 
bij tot de complexe kennis waar we met z’n allen dagelijks aan bouwen. Science@leuven wil van individuele 
wetenschappers weten welke steentjes zij tot hiertoe hebben bijgedragen, en op welk van hun steentjes zij 
het meest fier zijn. De eerste die het vragenvuur moest ondergaan, is chemicus Koen Clays, van de Afdeling 
Moleculaire en Nanomaterialen. 

“Ik ben geen theoreticus,” verwittigt Koen Clays, “ik ben 
een experimentenmens.” Zijn grootste bijdrage aan de 
wetenschap is dan ook geen stukje kennis dat ons een beter 
begrip van de materiële wereld geeft. Het is een techniek, 
maar dan wel één waar zowel theoretici als technologen 
dankbaar gebruik van maken.

Lichtverstrooiing is een effect waarbij fotonen op deeltjes 
botsen en daardoor van hun baan afwijken. Licht met langere 
golflengtes wordt minder verstrooid – dat levert het klassieke 
fenomeen op van de rode horizon bij zonsondergang: 
het blauwe licht is meer verstrooid door de dikkere 
atmosfeerlaag, het rode licht bereikt ons dus meer. Gewone 
lichtverstrooiing is een lineair fenomeen: twee keer meer 
fotonen levert twee keer meer verstrooiing op. 

Een ander fenomeen, dat bij bepaalde materialen wordt 
waargenomen, is lichtverstrooiing bij halve golflengte, 
wat dubbelfrequent licht oplevert. Daarbij botsen als het 
ware twee fotonen tegelijkertijd op een deeltje, één foton 
met dubbele frequentie wordt verstrooid. Dit is niet langer 
lineair: de verstrooiing is evenredig met het kwadraat van 
de lichtintensiteit. Het is een fenomeen dat in de natuur niet 
echt meetbaar voorkomt, maar het kan worden geïnduceerd 
met intense en gerichte laserbeams. Niet alle materialen 
doen dat: alleen niet-centrosymmetrische materialen, en die 
doen het niet allemaal even efficiënt.

Neem een centrosymmetrische molecule, zeg maar benzeen. 
Onder invloed van een elektromagnetische golf (zoals licht) 
zullen de elektronen bewegen, maar in alle richtingen even 
sterk, er is immers geen voorkeursrichting in zo’n molecule. 
Maar neem een molecule met een polariteit: dan zal dezelfde 
elektromagnetische golf vervormd worden, en wel in de 
richting van de polariteit. Je kunt je dat voorstellen als een 
golffunctie die in een bepaalde richting wordt vervormd: 
de maxima worden lager, de minima dieper. Het is alsof bij 
de oorspronkelijke golffunctie een tweede functie wordt 
opgeteld, en die vertoont een minimum bij elk maximum én 
elk minimum van de eerste curve: een golffunctie met een 
dubbele frequentie, dus. 

Het fenomeen is al langer bekend, en er waren ook 

procedures om van bepaalde materialen te meten hoe 
efficiënt ze zijn in deze dubbelfrequente lichtverstrooiing. Die 
klassieke procedures, die meten hoe licht wordt verstrooid 
wanneer je het te onderzoeken materiaal onderwerpt aan 
een elektrisch veld, werken echter enkel voor molecules 
met een uitgesproken dipoolmoment, niet voor stoffen die 
in oplossing ionen gaan vormen (want die gaan aan de 
polen zitten als je een elektrisch veld aanlegt), en niet voor 
molecules die verschillende dipoolmomenten combineren 
die elkaar compenseren. De techniek die Koen Clays heeft 
ontwikkeld, kan het effect ook meten zonder elektrisch veld, 
zodat veel meer materialen kunnen worden onderzocht op 
hoe efficiënt ze licht gaan verstrooien bij halve golflengte.

Maar waarom zouden we eigenlijk dubbelfrequente 
lichtverstrooiing willen hebben? Als we nu een materiaal 
vinden dat heel efficiënt de frequentie van invallend licht 
verdubbelt, waarom zouden we dan gelukkiger zijn?

Tot een aantal jaren geleden lag het antwoord in de wereld 
van de data-opslag op vaste dragers. Hoeveel informatie je 
op een CD kan branden, hangt af van de golflengte van de 
afleesapparatuur. Een halvering van die golflengte betekent 

Uit publicatie: James E. Reeve, Hazel A. Collins, Kurt De 
Mey, Michael M. Kohl, Karl J. Thorley, Ole Paulsen, Koen 
Clays and Harry L. Anderson, Amphiphilic Porphyrins for 
Second Harmonic Generation Imaging, Journal of the 
American Chemical Society 131(8), 2758-2759 (2009)

Ontdekkingen

witte lijn = 75 micrometer
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dat je vier keer meer informatie kwijt kunt op dezelfde fysieke 
oppervlakte. Die toepassing is minder relevant geworden 
nu er ook laserdiodes zijn die zelf rechtstreeks blauw licht 
uitzenden, dat is het principe van de Blu-raytechnologie. 

Maar niet-lineaire optische effecten hebben nog een andere 
toepassing, in de realisatie van superperformante netwerken. 
Signaaloverdracht via optische signalen, via glasvezelkabels 
dus, is met overschot de snelste manier. Maar wanneer het 
vertrekt is het signaal een elektrisch signaal, opgebouwd 
uit nullen en enen. Dat moet dus worden omgezet naar een 
lichtsignaal waar de informatie vervat zit in de golflengtes, 
en dat gebeurt via niet-lineaire optische effecten, in iets wat 
een elektro-optische modulator heet. De huidige elektro-
optische modulatoren werken met anorganische molecules 
in kristallen. Die reageren op het binnenkomende elektrische 
signaal door beweging van de aanwezige elektronen, 
maar ook door trilling van de kernen. Het resultaat is een 
modulatie van het licht dat op het kristal valt, dank zij niet-
lineaire optische effecten. Die zware kernen geven dus wel 
het gewenste optische uitgangssignaal, maar helaas zijn ze 
log en gebeurt de signaaloverdracht dus bedroevend traag. 
In een organisch materiaal ontstaat het optische effect enkel 
door bewegingen van elektronen, veel sneller dus. 

Een laatste toepassing van deze niet-lineaire optische 
effecten zal vooral fundamentele wetenschappers bekoren, 
de technologen minder. Fluorescerende eiwitten zijn 
bijzondere biologische macromolecules, die gebruikt worden 
om de structuren die deze eiwitten bevatten zichtbaar te 
maken onder de microscoop. Ze worden ook ingebouwd in 
organismen om ze te bestuderen, en zelfs om decoratieve 
redenen: zo zijn er aquaria met fluorescerende visjes. Maar 

Prof. Koen Clays 

dank zij Koen Clays weten we nu dat deze eiwitten ook aan 
frequentieverdubbelende lichtverstrooiing doen. Dat opent 
nieuwe deuren in de microscopie. Omdat het fenomeen enkel 
meetbaar wordt in een niet-centrosymmetrische omgeving, 
kun je zien of het eiwit in een niet-symmetrische structuur 
(zoals een membraan) zit. Dat levert leerrijke maar ook 
aantrekkelijke beelden op, van fluorescentie overal waar 
het eiwit zit, en frequentieverdubbeling waar het in een 
asymmetrische structuur zit.

door Siska Waelkens

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



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 

Symposium over klimaatopwarming

Eerste lichting afgestudeerde masterstudenten wetenschappen

PDL organiseert op zaterdag 28 november 2009 een 
symposium over de klimaatopwarming en de ecologische 

gevolgen daarvan. Meer nieuws binnenkort op de website 
www.kuleuven.be/pdl.

Op donderdagavond 2 juli, onder een 
snikhete zomerzon, werd de eerste lichting 
masterstudenten geproclameerd. Het was een 
avond van nieuwigheden, want niet alleen 
vond de proclamatie voor de eerste keer plaats 
in Sporthal De Nayer en werden de masters 
voor het eerst samen geproclameerd met de 
bachelorstudenten, maar er werd ook voor de 
eerste keer een groepsfoto gemaakt van de 
afstuderende masterstudenten wetenschappen. 
Studentenvertegenwoordiger 2009-2010 Thomas 
in’t Veldt leidde de organisatie hiervan in 
goede banen samen met de fotograaf, Michael 
De Lausnay. De masterstudenten zullen een 
exemplaar van de gemaakte foto van de faculteit 
kado krijgen wanneer ze hun diploma op het 
secretariaat komen ophalen.  
Bij deze alvast de “zotte” versie van de foto…
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Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan het 
nieuwe alumnidatasysteem van Alumni Lovanienses, aan 
de hand van de input vanwege de alumniverenigingen en 
het alumnisecretariaat. Van zodra alles operationeel is zult 

u hiervan op de hoogte worden gebracht via verschillende 
informatiekanalen zoals e-alumni, Campuskrant en dergelijke 
meer.  

Velen onder jullie vragen zich wellicht af hoe het staat met de actie 
voor het aanzuiveren van de alumnigegevens. Het is intussen al een tijd 
geleden dat we jullie hierover contacteerden, en jullie hebben er ook al 
een tijdje niets meer over gehoord. Maar achter de schermen wordt nog 
hard gewerkt om deze actie verder in goede banen te leiden. Waarom 
het even stil blijft heeft veel, zo niet alles te maken met de onverhoopt 
hoge respons: maar liefst 1863 van jullie hebben hier positief op 
gereageerd. De gegevens zijn intussen al een tijdje – met behulp van 
Alumni Lovanienses – verwerkt, en momenteel zoeken we samen met 
de deelverenigingen een geschikte werkwijze om de actie verder zo 
vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we nu de gegevens 

van iedereen die laten weten heeft te willen meewerken, verzameld 
per promotiejaar en per richting, en aan de deelverenigingen bezorgd. 
Daar zullen ze nu – op basis van bestaande en nieuwe contacten – per 
jaar een jaarverantwoordelijke zoeken die de actie voor zijn/haar jaar 
verder wil opvolgen door de lijst van zijn/haar jaar te verspreiden en de 
jaargenoten te contacteren. 

U ziet het, we hebben aan deze actie een hele kluif werk. Heeft u zelf 
positief gereageerd op onze oproep en bent u zelf kandidaat om deze 
actie voor uw promotiejaar en uw richting verder op te volgen? Geef 
ons dan gerust een seintje op nieuwsbrief@wet.kuleuven.be, en dan 
bezorgen wij uw gegevens aan de kringen.

Nieuwe alumnidatabank Alumni Lovanienses

Actie aanzuiveren alumnigegevens



11

Op de foto ziet u de eerste lichting afgestudeerden van de vijfjarige 
opleiding geografie. De promovendi 2008-2009 begonnen hun studie 
van 3 jaar bachelor in de geografie aan de K.U.Leuven en beëindigden 
hun tweejarige master in de interuniversitaire opleiding geografie 
K.U.Leuven - V.U.B. 

De nieuwe geografen 2009: Tom Akkermans, Martijn Claes, Jennifer 
Clybouw, Annemarie Devisch, Jasper Goffin, Jozefien Hermy, Kristof 
Herremans, Evelien Janssens, Heleen Kusters, Ingmar Peeters, Sam 
Vandenbroucke, Alexander Vandecaveye, Joke Vanderlinden, Ward Van 
Dyck, Lieselotte Van Gils, Michiel van Hecken, Nick Van Hemel, Joeri 
Vandeperre en Karolien Vermeiren.

De prijs Chemici Leuven ter waarde van 250 euro voor de beste 
masterstudent chemie gaat naar Michiel Verswyvel (links). In de 
richting biochemie en biotechnologie gaat de prijs PDL-Chemici Leuven 
naar Jonas De Meulemeester (rechts). 

Prijs Chemici Leuven

Eerste masters in de geografie

Langs deze weg informeren we u graag over het bezoek aan 
de UCL dat zal plaatsvinden op zaterdag 3 oktober. In de 
voormiddag staat een onthaal op de Faculté des Sciences 
van UCL met een korte voorstelling van de faculteit op het 
programma. Ook zal er gelegenheid zijn om kennis te maken 
met de alumnivereniging van wiskunde en fysica aan de UCL, 

MAPHYL (http://www.maphyl.com), die dit bezoek samen met 
Science@Leuven organiseert. Vervolgens gebruiken we een 
lichte lunch, met nadien een bezoek aan Louvain-la-Neuve 
en het Museum van Hergé. Meer informatie over deze uitstap 
volgt via elektronische weg.

Science@Leuven nodigt u nu alvast uit om op zaterdag 12 december 
2009 om 15u onze jaarlijkse Christmas Lecture bij te wonen. Dit jaar 
valt de eer te beurt aan Maarten Chrispeels, Division of Biological 
Sciences, University of California San Diego, om een uur lang onze 
wetenschappelijke horizonten te verruimen. Chrispeels, een Belg die zijn 
ganse carrière in de VS heeft doorgebracht en daar ook lid is van de 
National Academy, is zeer intensief betrokken bij de GMO-problematiek. 

De titel voor de lezing zal zijn: Genomics and future crop improvement 
for a hot and hungry world. Hou ook zeker het volgende nummer van 
science@leuven in de gaten: dan vertellen we u nog wat meer over 
hem. Dit jaar zal de lezing opnieuw plaatsvinden in het vertrouwde 
auditorium Pieter de Somer.

Bezoek aan UCL

Christmas Lecture

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100,  
3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32 14 01 
e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
http://wet.kuleuven.be/alumni

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

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

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

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

V.W.N.I.L. - 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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The summer school on Nanoscience

The summer school on Nanoscience took place from the 
24th till the 28th of August. 58 students of 23 different 
nationalities enrolled.

What is Nanoscience?
Fifty years ago, Nobel laureate Richard Feynman presented 
a visionary speech at the occasion of a meeting of the 
American Physical Society. Feynman addressed the challenges 
for future generations of scientists, using the phrase that 
'there is plenty of room at the bottom', indicating that new 
scientific discoveries could be expected when studying and 
manipulating matter at the atomic level. Feynman stated 
that 'in principle nothing prevents us from working with 
individual atoms. The reason we haven't done this yet is that 
we are too big'. Five decades later, nanoscience has risen to 
this challenge: scanning probe microscopes have revealed 

This summer, the Faculty of Science organised for the first time International Summer School programmes. 
This year’s topics were Metabolomics and Nanoscience. Both summer schools took place at the Campus Library 
Arenberg, an old convent that was beautifully restored and transformed into a library. Both schools provided an 
intensive and outstanding academic training designed to meet the needs of international master and starting 
PhD students willing to take an extra effort to familiarize themselves with these upcoming exciting science and 
technology platforms. The organising teams spent all efforts to bring together eminent tutors and professionals 
committed to share their experience for an up-to-date training. Each programme included social activities, 
allowing students to take full advantage of their stay in Leuven and experience the inspiring environment 
created by knowledge, culture, and beautiful architecture.

Science@leuven internationa(a)l

First edition of summer schools Faculty of Science

Both summer 
schools took place at 
Campusbibliotheek 
Arenberg.
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the atomic world in unprecedented detail; single atoms and 
molecules have been manipulated and artificial structures 
have been built, atom by atom or molecule by molecule; 
there is an increased understanding of electricity, magnetism, 
superconductivity, and enzymatic and catalytic properties 
at the nanometer or single particle level; nanometer-sized 
clusters can be prepared with exotic contents; supramolecular 
chemistry, the science of molecule-based assemblies, paved 
the way to rational and predictable self-assembly routes to 
(nano)materials. 

Renowned experts in the field presented in an accessible 
way the most up-to-date findings and understanding of 
various aspects of nanoscience. The keynote speakers were: 
Jean-Marie Lehn (Nobel prize laureate), Hari Manohoran of 
Stanford University and Alan Rowan of Radboud University. 

The summer school on Metabolics

The summer school ‘Metabolomics and Metabolic Networks’ 
is a joint initiative of the Faculty of Science of K.U.Leuven 
and the Department of Biotechnology of TU Delft and took 
place from the 8th till the 11th of September 2009. 43 
students of 16 different nationalities enrolled. 

What is metabolomics?

Metabolomics is a newly emerging field of "omics" 
research and the next corner stone for Systems Biology. 
While Genomics focuses on the analysis of whole 
genomes, Transcriptomics on expression analysis, 
Proteomics and Interactomics on protein expression and 
interaction, Metabolomics emphasizes the comprehensive 
characterization of metabolites and small molecules in 
biological systems. Metabolomics has the potential of 
defining cellular processes as it provides an overview of 
the metabolic status of a cell or organism for a certain 
physiological state and depicts the global changes of 
metabolite levels as a response to genetic or environmental 
modulation. In biomedical research, for instance, metabolite 
profiling methods are being applied in the quest for the 
discovery of new disease biomarkers.

Speakers came from TU Delft, Kluyver Centre, Universiteit 
Gent, Netherlands metabolomics Centre, BioSCENTer, 
ProMeta, BioTec and MeBios Biosyst. 

by Bieke Dutoit
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“De professionele optie met externe bedrijfsstage vond ik 
persoonlijk de aantrekkelijkste optie. Ik was namelijk op zoek 
naar een volledig nieuwe uitdaging. Ik heb dan ook resoluut 
voor deze optie gekozen, om op deze manier een volledig 
nieuwe werkomgeving te ervaren en nadien te vergelijken 
met de academische wereld. Ik had in het begin van het 
academiejaar al verschillende bedrijven gecontacteerd en 
had graag in het buitenland een stage gedaan in verband 
met polymeren. Door de economische ontwikkelingen was 
dit echter een moeilijke zaak. Uiteindelijk kon Leo Scheers 
(BASF Antwerpen en fellow van onze faculteit) voor mij een 
plaats bemiddelen in Tarragona (Spanje). Ik zou dan echter 
werken met fungiciden en niet met polymeren. Aangezien mijn 
hoofddoel een stage in een buitenlands bedrijf was om kennis 
te maken met de bedrijfswereld en met een andere cultuur, 
nam ik al vlug vrede met het onderwerp!”

“Bij mijn aankomst te Tarragona werd ik zeer hartelijk 
ontvangen. Het bedrijf was groter dan je op het eerste 
gezicht zou denken. Zeer indrukwekkend! Ik werd met de 
auto tot bij mijn afdeling gebracht en daar ontmoette ik 
mijn begeleider en promotor. In deze afdeling werden drie 
verschillende fungiciden geproduceerd en halfjaarlijks wordt 
er omgeschakeld naar een ander product. Mijn studie ging 
over Kresoxim-methyl waarvan ze tijdens een volledige 
productiecyclus ongeveer 800 ton produceren. Het proces 
bestaat uit zes verschillende synthesestappen. Tijdens de 
synthese wordt er ook zoveel mogelijk solvent gerecupereerd 
en worden eventuele ongewenste bijproducten verwijderd. 
Het doel van mijn stage was het opstellen van een statische 
en dynamische massabalans. Ik moest van het volledige 
productieproces van Kresoxim-methyl — een fungicide 
dat onder andere in de wijnbouw gebruikt wordt — een 
vereenvoudigde flowchart maken en een massabalans 
opstellen van de productie. Dit gebeurde aan de hand van de 
gegevens verkregen uit verschillende softwareprogramma’s 
raadpleegbaar in de controlekamer. Deze massabalans of 
statische balans kan door het bedrijf gebruikt worden om de 
productie te optimaliseren en eventuele aanpassingen in het 
proces in te voeren. Naast het ontwerpen van de statische 
balans heb ik ook nog een dynamische balans ontwikkeld. 

Met deze balans kan men nagaan wat een zekere verandering 
als invloed heeft op het rendement en de samenstelling 
van de verschillende productstromen. Met behulp van dit 
ontwerp kunnen in de toekomst bepaalde voorstellen om het 
productieproces verder te optimaliseren vooraf getest worden.”

“Het leuke aan mijn stage was dat ik beschouwd werd als een 
echte BASF-werknemer en als deel van het werkteam. Vaak 
werd mijn mening gevraagd over bepaalde actuele zaken, 
kleine onderzoeken of testprojecten. Mijn stage was niet echt 
begeleid, maar als ik belangrijke vragen had kon ik bij mijn 
promotor en mentor terecht. De kleinere aspecten zocht ik zelf 
op in de literatuur. Zelfstandigheid was dus een must!”

“Ik verbleef gedurende vier maanden op de residentie San 
Jordi, een residentie van de universiteit van Tarragona (Roviro i 
virgili). Dit verblijf was volledig geregeld en betaald door BASF 
Tarragona. Op de residentie leerde ik mensen van een hele 

Het tweede semester van de studenten uit de eerste master chemie en de eerste master biochemie en 
biotechnologie die kiezen voor de professionele optie omvat enkel een uitgebreide externe (bedrijfs)stage. Van 
februari tot juni functioneren de studenten als werknemer binnen een bedrijf of onderzoeksinstelling en doen ze 
heel wat werkervaring op in de praktijk. Hoewel reeds meerdere studenten kozen voor een internationale stage 
bij DSM of Philips Research te Nederland, wou Sophie Carron (eerste master chemie) de grenzen echt verleggen. 
Ze koos voor een stage bij BASF te Spanje. In Tarragona nabij Barcelona kwam ze terecht bij het productieproces 
van het fungicide Kresoxim-methyl. We laten Sophie even aan het woord over haar ervaringen…

Verslag

Externe bedrijfsstage chemie gaat internationaal!
Sophie Carron brengt productstromen tijdens de bereiding van een fungicide in kaart te Tarragona.

Sophie Carron samen met haar begeleider.
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waaier aan nationaliteiten kennen en hun cultuur. In de eerste 
week verliep alles een beetje stroef aangezien ik nog niet 
vertrouwd was met het Spaans (Castiliaans) of Catalaans, maar 
ik ontmoette op de residentie al vlug wat Latijns-Amerikanen 
die toch genoeg Engels konden om met mij te communiceren. 
In het bedrijf was zo goed als alle literatuur Spaans en de 
meeste communicatie verliep ook in het Spaans. Gecombineerd 
met enkele privélessen maakte ik me zo de Spaanse taal toch 
snel meester.”

“Tarragona heeft veel historische waarde. Gedurende twee jaar 
was dit de Romeinse hoofdstad onder Augustus: het heette 
toen Tarraco. In de oude stad kan je veel bezienswaardigheden 
terugvinden zoals de kathedraal, het Romeinse circus en 
amfitheater … De bevolking heeft nog veel tradities waar 
men zich erg aan houdt. Eén van de meest indrukwekkende 

ervaringen was het vieren van de Goede Week voor Pasen. 
Voortdurend trokken groepen muzikanten en gekostumeerde 
artiesten door de straten en waren er bezienswaardigheden 
zoals een processie met uitbeelding van de kruisweg. Carnaval 
wordt daar ook gevierd met veel pracht en praal: ik waande 
mij in een kleinere versie van Rio de Janeiro. Het meest 
indrukwekkende voor mij persoonlijk waren toch de castells, 
ook wel menselijke torens genoemd. Op bijna elke bijzondere 
feestdag komen er groepen op straat die verschillende 
piramides bouwen van 6 of 7 verdiepingen hoog.” 

“Ook voetbal is een zeer hot topic in Tarragona. Wee je 
gebeente als je niet voor FC Barcelona supportert! Zeer 
fanatiek zijn de Catalanen over dit onderwerp: bijna ieder 
middagmaal wordt er over voetbal gepraat. Het was puur 
toeval dat ik daar verbleef toen Barcelona de Treble behaalde 
(ze wonnen zowel de Spaanse beker, Spaanse competitie als 
de Champions League). Bij zo goed als iedere overwinning 
komt de hele stad op straat om met bommetjes te gooien, met 
de auto in de straten te toeteren, vuurwerk aan te steken of 
gewoon te drinken in samenzang op de overwinning. Iets wat 
je je in België niet kunt voorstellen!”

“Tijdens deze externe stage heb ik heel wat meegemaakt 
waardoor ik gegroeid ben in mijn denken en bewustzijn. 
Je begrijpt pas de impact van een buitenlandse stage of 
ander uitwisselingsprogramma op een persoon nadat je het 
zelf ervaren hebt. Ik kan deze formule van een stage in het 
buitenland aan iedereen aanraden die ervoor openstaat! Het 
leven in een bedrijf ontdekken in een geheel andere cultuur 
dan die van België is verrijkend en ik heb er ook vele leuke 
contacten aan over gehouden. Ik zou geen moment twijfelen 
om opnieuw dezelfde keuzes te maken.”

door Sophie Carron

De fabriek met kantoren 
waar Kresoxim-methyl 
geproduceerd wordt. 
(Bron: BASF Tarragona 
Spanje)
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Vroeger en nu

De kring Wina vandaag ziet er natuurlijk helemaal anders uit 
dan die van 45 jaar geleden. Ten eerste is er nu een volledige 
richting bijgekomen: informatica. Zij hebben zich intussen knus 
tussen de wiskundigen en natuurkundigen ingenesteld – ook 
letterlijk: zij vormen nu de ‘IN’ van Wina.
Vandaag vindt de Winabar elke woensdag plaats in de 103, 
de bar onder Alma 3 – de tijden van een Winabar in een huis 
in de Schapenstraat zijn (helaas?) vervlogen. Het vroegere 
kringblaadje ‘Kalidowinaatje’ wordt nu ‘Newtonneke’ en 
‘Winagenda’ genoemd. Daarentegen is de inhoud natuurlijk 
niet zo sterk veranderd; er zijn nog altijd even veel wiskundige 
mopjes, raadseltjes, en activiteitenreclame.
Maar ook de geest van Wina blijft dezelfde: een bende gekke 
wiskundigen, fysici, en informatici die zich samen organiseren 
en vooral amuseren. We mogen er trots op zijn dat de sfeer er 
na 45 jaar nog zo in zit!

De negende lustrumviering
Om Wina doorheen de jaren te vieren, heeft het huidige 
presidium enkele activiteiten georganiseerd. Ten eerste 
hebben we taart uitgedeeld aan onze leden op de campus 
op de precieze verjaardag van het stichtingsfeest van 
Wina – 19 maart, zie de foto van het geboortekaartje. Onze 
collega-Wina’s van Gent, Antwerpen, en Limburg hebben we 

getrakteerd op een geweldige Wina-massacantus.
Ten slotte, als climax en enigszins afsluiter van het 
negende lustrumjaar, heeft Wina samen met de Winese 
alumnivereniging V.W.N.I.L. een alumnidiner georganiseerd. 
Op 9 mei 2009 kwamen 71 mensen van alle leeftijden naar de 
Brabanthallen met boven alles vooral één ding gemeen: het 
waren Winezen. Op deze unieke avond heeft iedereen nog eens 
zijn oude studiemakkers kunnen spreken, collega-Winezen 
van doorheen de jaren kunnen ontmoeten, en nog eens voor 
een avondje de gezellige Wina-sfeer kunnen opsnuiven. 
Natuurlijk kon het niet mis gaan met de aanwezige geweldige 
service, het lekkere drinken en eten (waaronder een gerookt 
visassortiment, krokant gebakken parelhoen, Nieuw-Zeelands 
lam, en luxedessertjes - om van te smullen!). Tijdens het praten 
en eten kon iedereen tevens genieten van een tentoonstelling 
van verscheidene zaken uit het grote Wina-archief: oude 
campagnes werden bovengehaald, en allerlei spullen, van ‘Thé-
Dansant’-uitnodigingen tot foto’s van oude cantusstraffen, 
konden (opnieuw) bewonderd worden.
De 71 aanwezigen waren alumni van 1965 tot nu; er waren 
van deze aanwezigen 42 (ex-)presidiumleden en zelfs 11 
presessen – van 1970 tot de pas verkozen volgende preses van 
volgend jaar.

Precies 45 jaar geleden, in 1964, werden de wiskundigen van de Wiskundige Kring en de fysici van de 
Natuurkundige Kring officieel verenigd tot één enkele studentenvereniging: WINA. Dit alles gebeurde onder de 
leiding van de dappere jongeheer Jan Adé, die dan ook de geschiedenis inging als de stichter van onze geweldige 
kring. Al snel liet Wina haar stem horen in het Leuvense: op het moment van haar oprichting was Wina de 
vierde grootste kring van Leuven (intussen is er al wat veranderd), en speelde dan ook mee een grote rol in de 
heersende studentenonrust van de woelige jaren ’60.

Verslag

45 jaar Wina
Het negende lustrum.

Geboortekaartje Wina.

De elf aanwezige presessen.
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De foto’s van dit gebeuren kan iedereen terugvinden op http://
www.wina.be/fotoalbum, onder het album ‘Alumnidiner’.

Op naar het volgende lustrum: het gouden jubileum!
Na deze leuke avond klonk het al gauw: “tot over vijf jaar!” 
Inderdaad, binnen een kleine vijf jaar viert Wina haar 50e 
verjaardag – het gouden jubileum. Niemand weet natuurlijk 
hoe Wina er binnen vijf jaar zal uitzien, maar één ding is 
al zeker: deze verjaardag kan niet voorbijgaan zonder een 
grote viering! We kijken er alvast gezamenlijk naar uit. In elk 
geval zijn alle medewerkers van deze huidige viering hartelijk 
bedankt voor hun hulp en steun: ten eerste natuurlijk de 

alumnivereniging V.W.N.I.L., maar laten we ook de vrijwilligers 
niet vergeten die enkele dagen in de bibliotheek e.a. hebben 
doorgebracht, op zoek naar interessante Wina-geschiedenis.
Er rest mij alleen nog te zeggen – tot over vijf jaar!

door Daniel Mayerson
Preses Wina 2008-2009

Toespraak door 
Jos Peeters, met 
Wina-lint.
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Campuspraat

De laatste jaren werd er aan onze faculteit gewerkt aan de "trilogie" Wetenschap van de Kosmos (dat al enkele jaren bestaat en 
geschreven werd door C. Waelkens), Wetenschap van de Aarde (M. Sintubin) en Wetenschap van het Leven (B. De Groef en P. Roels). 
De twee laatste werken zullen eind oktober door Acco gedrukt zijn. Naar aanleiding daarvan stelden de auteurs van Wetenschap van 
het Leven onderstaande woordpuzzel op. Lukt het u niet om de woordpuzzel te vervolledigen? Geen probleem: alle juiste antwoorden 
kunt u in het boek terugvinden… Veel succes!

1.  Natuuronderzoeker wiens 200ste verjaardag we dit jaar vieren.
2.  Cel die de mogelijkheid heeft om zich te delen en te differentiëren tot één of meerdere celtypes; onlangs gebruikt om een 

beschadigd hoornvlies te vervangen bij een patiënt.
3.  Vorm van selectie die verantwoordelijk is voor het voorkomen van altruïstisch gedrag waarbij een dier de fitness van zijn geneti-

sche verwanten bevordert ten koste van zijn eigen fitness.
4.  Hormoon afkomstig van de nieren, dat de vorming van rode bloedcellen stimuleert; bijzonder populair bij wielrenners.
5.  Canadees fossiel van 375 miljoen jaar oud dat de overgang van de vissen naar de amfibieën illustreert.
6.  Diersoort die maar een klein twijgje aan de Stamboom van het Leven is, maar dankzij een snelle culturele evolutie toch een dis-

proportionele invloed op de biosfeer heeft.
7.  Proces waarmee mitochondriën en chloroplasten geëvolueerd zijn uit bacte-

riën.
8.  Celstructuur die verantwoordelijk is voor de proteïne-

synthese; bevat RNA met katalytische werking.
9.  Organismen die een ecologische ramp zonder weerga 

veroorzaakten door massaal zuurstof in de oeratmos-
feer te brengen.

10.  Engelse term voor een plaats op Aarde waar een uitzonderlijke 
hoge concentratie aan endemische soorten voorkomt.

11.  Belangrijke ecologische interactie waaruit het ene individu 
voordeel haalt en het andere benadeeld wordt; heeft mogelijk een rol 
gespeeld bij de selectie van seksuele voortplanting.

12.  Engels neologisme gebruikt om de studie van het geheel van proteïnen 
in een cel of organisme aan te duiden.

13.  Noord-Amerikaanse vlindersoort die prijkt op de voorpa-
gina van "De Wetenschap van het Leven"; mutualistisch 
met het zijdeplantje.

14.  Fotosynthetiserende slak; verkreeg de nodige fotosynthe-
segenen via horizontale gentransfer van een wier.

15.  Bijdrage die een ecosysteem levert aan het welzijn en de welvaart van 
de maatschappij.

16.  Groep van ééncellige prokaryoten die vaak leven in zeer extreme 
milieus zoals zoutmeren of heetwaterbronnen; zouden genen bijge-
dragen hebben aan het genoom van eukaryo-
ten.

17.  Plantensoort die de monnik Gregor Mendel 
de nodige inzichten in de genetica verschaf-
te.

18.  Organismen die de 
energie capteren 
(bijvoorbeeld uit 
zonlicht) waarmee 
het hele ecosysteem aangedreven wordt.

19.  Oudste biochemische reactieweg die alle huidige organismen 
aanwenden voor de vrijzetting van energie uit glucose.

20.  Soorten zoals de Canadese gans en de nijlgans in het 
Arenbergpark, die hier eigenlijk niet thuishoren en lokale ecologi-
sche evenwichten kunnen verstoren.

21.  Verandering in de allelfrequentie in een populatie.
22.  Aantal chromosomen in de cellen van de mier Myrmecia pilosula.
23.  Plantensoort waarvan een gen gebruikt werd om transgene rijst het 

voedzame ß-caroteen tot expressie te laten brengen; bloeit rond 
Pasen.

24.  Boek waarin je alle antwoorden op deze woordpuzzel kan terug-
vinden; een must voor iedereen met een gezonde interesse in de 
biologische wetenschap; een handig naslagwerk voor alle biologen en 
wetenschapsleerkrachten.

Trilogie van de wetenschappen
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van de K.U.Leuven, een IOF-prijs uitreikt. De prijs is bedoeld om jonge 
onderzoekers te belonen voor hun bijdrage aan valorisatie van weten-
schappelijk onderzoek. Tine Schaerlaekens mocht op 29 mei de prijs in 
ontvangst nemen van Bart De Moor, voorzitter van de IOF-Raad. 
Het onderzoek dat aan de basis ligt van deze beloonde valorisatie-
inspanning gaat over de genetische verbetering van industriële gist-
stammen. Gist wordt niet alleen gebruikt om bier mee te brouwen of 
brood mee te bakken, maar ook om bio-ethanol mee te maken. 
Op het labo voor Moleculaire Celbiologie van het Departement Biologie 
werd een technologie ontwikkeld voor de genetische analyse en ver-
betering van giststammen, de AMTEM-technologie. Hiermee kunnen 
de genetische elementen die verantwoordelijk zijn voor belangrijke 
eigenschappen zoals bijvoorbeeld ethanoltolerantie, gemakkelijk 
geïdentificeerd èn vervolgens getransfereerd worden naar de gewenste 
industriële stammen. 
De nieuwe technologie is beschermd door twee patenten en zal de 
basis vormen van een spin-off die hopelijk tegen het einde van dit jaar 

kan opgericht worden. Ondertussen lopen er in het labo al heel wat 
contracten met industriële partners. Naast de coördinatie van de ont-
wikkeling van de technologie is Tine vooral bezig met het ontwikkelen 
van een business plan voor de spin-off. 

Het was een dinsdagmiddag met een typisch Belgisch, waterig zon-
netje. Op het programma stond een bedrijfsbezoek aan Tessenderlo 
Chemie (TC) in Ham en Tessenderlo en dus vertrokken we van op 
Campus Arenberg naar TC, waar we na een uurtje rijden verwacht 
werden. Op een parking met een authentieke windmolen voor het ter-
rein van TC in Tessenderlo, stapte de PR-verantwoordelijke, die ons 
gedurende het hele bezoek begeleidde, op de bus. Ze had zelfs wat 
toffe spulletjes mee: een gele veiligheidshelm, een bril en een myste-
rieus, verzegeld groen doosje. Na enig nader onderzoek bleek het een 
gasmasker, een veiligheidsmaatregel voor ons bezoek aan de elektro-
lyse-installaties. In elk jongenshart rees de vraag die enkelen stelden 

TrILOgIE VAN DE WETENSChAPPEN

Tine Schaerlaekens krijgt eerste IOF-prijs

Van zout tot monovinylchloride!
Excursie in het kader van het opleidingsonderdeel Industriële en Technische Chemie.
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Wat zou iedereen moeten weten van de sterrenkunde? Hoeveel sterren er zijn en 

welke namen ze in verschillende culturen hebben gekregen, is wellicht niet zo 

relevant. Belangrijker is het inzicht dat de scheikundige elementen in sterren zijn 

ontstaan, dat wij sterrenstof zijn, en dat de hele kosmos in evolutie is en een begin 

heeft gehad dat we de oerknal noemen. Verder willen wij graag weten hoe uniek 

onze planeet en haar biosfeer zijn in dit grote heelal. Deze topics komen in dit 

boek dan ook uitgebreid aan bod. 

Daarnaast is er veel aandacht voor misschien wel het meest fundamentele inzicht 

uit de studie van het heelal: de wetten van de natuurwetenschappen zijn – in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld onze taalwetten – overal geldig.  De herkenning 

van de universaliteit van de natuurwetten betekent niet dat we alles weten, maar 

het maakt het laboratorium om ze te bestuderen een stuk groter! De universaliteit 

van de natuurwetten is vooral een goede leidraad gebleken bij het ontrafelen van 

onze geschiedenis in kosmisch perspectief. Want ten gronde stelt de sterrenkun-

de dezelfde vraag als elke andere wetenschap: wie zijn wij?

De wetenschap van De kosmos

Over de universaliteit van de natuurwetten

ChristOffel waelkens

CHRISTOFFEL WAELKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Weten-

schappen van de K.U.Leuven. Hij leidt er de onderzoeksgroep Sterrenkunde en is 

programmadirecteur van de Mastwer in sterrenkunde.
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BERT DE GROEF is onderzoeker aan de Afdeling Dierenfysiologie en Neurobio-

logie binnen het Departement Biologie van de K.U.Leuven. Hij is betrokken bij ver-

schillende projecten omtrent wetenschapsverspreiding.

PETER ROELS werkt als studiebegeleider biologie op het monitoraat van de  

Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven. Hij publiceerde meerdere weten-

schapspopulariserende artikels voor leraren biologie.

Dit boek kwam tot stand op initiatief van de Onderwijscommissie Biologie en met 

de medewerking van verschillende leden van het Departement Biologie van de 

K.U.Leuven.

Ons verhaal begint zo’n 3,8 miljard jaar geleden. Niets liet vermoeden dat de  

primitieve oercellen van toen aanleiding zouden geven tot de gigantische biodiver-

siteit van vandaag. Daarbij komen de meest wonderbaarlijke aanpassingen voor.  

Zo overtreffen planten - die hele ecosystemen van energie voorzien - de efficiëntie 

van elk zonnepaneel, hebben runderen complexe magen met micro-organismen die 

hen toelaten op gras te overleven, en omzeilen bacteriën steeds weer nieuwe antibi-

otica. De wetenschap die de verwondering over zoveel ‘vernuft’ vertaalt naar concrete 

wetenschappelijke vragen en experimenten is de biologie, de studie van het leven. 

Omdat alle levensvormen een gemeenschappelijke oorsprong delen, vertonen ze 

een opmerkelijke uniformiteit. Dat ze opgebouwd zijn uit één of meerdere cellen, 

DNA gebruiken als erfelijk materiaal en eenzelfde genetische code hanteren, zijn 

maar enkele voorbeelden die we onder de loep nemen. Vervolgens gaan we dieper in 

op de diversiteit van het leven: hoe passen organismen zich aan hun omgeving aan, 

tot welke verscheidenheid aan soorten leiden de evolutieprocessen, en hoe treden al 

die soorten met elkaar in interactie? Ten slotte beantwoorden we de vraag waarom 

de impact van de mens - eigenlijk slechts een jong twijgje aan de Stamboom van het 

Leven - zo ingrijpend is. 
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De wetenschap van De aaRDe

Over een levende planeet

Manuel Sintubin is gewoon hoogleraar aan de faculteit Wetenschappen van 

de K.U.Leuven. Hij leidt er de onderzoeksgroep Sterrenkunde en is programmadirec-

teur van de Master in sterrenkunde.

Um quam quis exer suscidunt laoreraesse corperit volorem iril ea feugait 

dolendiamet nit luptate dignibh exer sed min ulluptat, quip ex et ullandi 

amconsequat, velesto consectem atem vero odo eugiam, quam nullaore 

diamet vendit lut ad eumsandit, corperiure volorperat ing ea feugue mo-

lorti onullaore velenisit aut etum vel utat amcorem nulput wisi.

Od tate dit lobore conum qui tin henibh et lorperosto ex etumsandrer sen-

digna feu facilla facil ulla faccum venibh essi.

Lum delit dit niam zzriliquis nullaore minissi.

At augiam voloreet wis num velesti ncillan veliquam doloborer suscili qui-

si.
Deliquate facilis nos acillutat.

Voluptate commodio eu faccum et irillam ipis nit, commodo odolorem del 

dit aut ipit adiat prat. Onsecte min heniatem at nulputpatum zzriurem vo-

lor ipsum zzriuscinci tat.

Bore vero dolendre dui ting eum deliquat dolore tat, vel eugait ut nim 
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Tine Schaerlaekens, laureate van de IOF-Award, samen met Bart De Moor. 
(Bron: IOF)
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namelijk of dat we het mochten houden. Professor Clays was er snel bij 
om nee te zeggen en ook dat het doosje verzegeld moest blijven tenzij 
er een noodgeval was. 
Door omstandigheden werd de inleiding uitgesteld tot na het bezoek 
aan TC Ham. Eens aangekomen en nadat onze hoofdtelefoons en/of de 
microfoon van onze gidsen het lieten afweten, werden we rondgeleid 
door de ovens waar kaliumsulfaat, een meststof, wordt gemaakt. Een 
werkplek waar, zeker in de zomer, het kwik kan stijgen tot 40°C! Het 
gure briesje van daarnet was nog nooit zo aangenaam geweest. Een 
kleine busrit door zeer nauwe ruimtes tussen de gebouwen door bracht 
ons bij de opslagplaats van het zout. Enorme hoeveelheden vormden 
een schitterend wit landschap. 
De rit tussen Ham en Tessenderlo duurde maar een kwartiertje, maar 
het is wel een hele afstand om een pijpleiding onder de grond te leg-
gen. We kregen te horen dat de grondstoffen voor de elektrolyse, 
natrium- en kaliumchloride, via het Albertkanaal in Ham aankomen, 
opgelost worden en zo met boosterpompen de hele afstand tot in 
Tessenderlo afleggen, waar de elektrolyse plaatsvindt. Deze recente 
investering zorgt al sinds enkele jaren dat er tientallen vrachtwagenrit-
ten per dag uitgespaard worden. 
In Tessenderlo kregen we een kennismaking met het bedrijf, met de 
nadruk op de volledige integratie waarvan het mooiste voorbeeld 
onze rode draad door ons bezoek was: van zout tot monovinylchloride 
(MVC). Met een gekregen notitieboekje in de hand begaven we ons naar 
de elektrolyse-installaties waar de tweede ingenieur van de dag zijn 
opwachting maakte als onze gids. Eerst de oude kwikcellen en dan de 
nieuwe membraancellen, allemaal in even indrukwekkende zalen. Bij de 

kwikcellen hebben we het regelcentrum gezien en we hebben tussen 
de membraancellen gewandeld. De economische crisis heeft ook hier 
toegeslagen: een diepgaand gesprek met onze gids leert ons dat de 
elektrolyse maar op een laag pitje draait door de afname van de vraag 
naar PVC. Maar ook andere, technische details en verschillen in de 
verschillende elektrolysetechnieken kwamen aan bod, elke steen werd 
omgedraaid om toch maar die antwoorden en dat extra materiaal te 
verkrijgen om het opgegeven werkje te spijzen. Op weg naar de MVC-
installatie begon het weer stilletjes aan zijn dreigementen in te lossen, 
wat ons minder tijd gaf stil te staan bij de warboel van pijpleidingen en 
opslagtanks. 
Terug aangekomen bij het lokaal waar wij onze inleiding kregen, werd 
één ding bevestigd: wetenschap is hard werken en je krijgt er honger 
van. De koffiekoeken en de frisdrank verdwenen in een oogwenk, de 
catering was perfect verzorgd. Met een gevulde maag en een hoop 
nota’s keerden we terug naar de parking bij de windmolen waar de bus 
ons moest komen ophalen. De buschauffeur liet even op zich wach-
ten, net als het goede weer maar dat kon ons gemoed niet vergallen. 
Slechts een enkeling zocht de beschutting op van de nabije boom. Na 
een kwartiertje werden we verlost van de regen en waren we veilig en 
droog op weg naar huis.
Een geslaagde dag en een mooie illustratie bij de les, die alle vragen 
beantwoordde behalve ééntje die ik vergeten te stellen ben: wie was die 
bakker? 

door Henri-Philippe Mattelaer
eerste bachelor chemie

Tijdens het practicum Veiligheid en Laboratoriumpraktijk leren onze studenten uit 
de eerste bachelor in de chemie en in de biochemie en biotechnologie de principes 
van het opzoeken, evalueren en correct beheersen van chemische risico’s aan. 
Naast het doorgronden van enkele concrete situaties en het uitvoeren van een 
risicoanalyse leren ze ook een chemisch experiment te plannen en nauwkeurig te 
noteren in een laboschrift. Voor elk experiment gaan de studenten onder begelei-
ding op zoek naar de beste werkwijze en opstelling. Als kroon op het werk lanceren 
de studenten tijdens het laatste practicum een waterflesraket met als brandstof 
zuurstof- en waterstofgas, gassen die de studenten eerst bereiden in de gepaste 
stoechiometrische verhouding. De ontsteking gebeurt elektrisch en bij het afvuren 
wordt de snelheid gemeten waarmee de raket de lanceerinstallatie verlaat. Samen 
met de overbrugde afstand bepaalt dit de score van de student. Voor het acade-
miejaar 2008-2009 – meteen de vijfde editie van deze wedstrijd - gingen de bekers 
naar de studenten Boris Bauwens en Debbie Craps. Proficiat aan de winnaars!

Van het Ruimte-observatorium Herschel, dat enkele maanden geleden werd gelan-
ceerd, zijn er op het moment van druk nog geen bruikbare beelden beschikbaar. 
In een eerste fase worden de instrumenten getest. Maar sedert 14 juni is de cover 
van het ruimtetuig verwijderd en kunnen de instrumenten de hemel "zien".  
De Photodetector Array Camera and Spectrometer (PACS) stuurde een reeks beel-
den door, een voorproefje van wat we mogen verwachten. En het blijkt dat de 
infraroodtelescoop van Herschel de hoge verwachtingen inlost. 
De beelden laten de “whirlpool galaxy” zien, een spiraalmelkwegstelsel gelegen 
op een afstand van 37 miljoen lichtjaren. De beelden werden opgenomen bij 3 
verschillende golflengtes: 160, 100 en 70 micron, zo'n 200 keer langer dan de 
golflengte van zichtbaar licht. Met de grote Herscheltelescoop kunnen we voor het 
eerst scherpe beelden zien in dit bijzondere deel van het lichtspectrum, dat ideaal 
is om de geboorte van sterren, de donkere kernen van galaxieën en de geschiede-
nis van oude sterren die massa verliezen te bestuderen. 
In de komende maanden blijft het PACS-team van de K.U.Leuven de performan-
tie van het instrument monitoren, samen met de andere consortiumleden uit 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk.

©ESA & the PACS consortium. 

Studenten chemie en biochemie & biotechnologie vuren opnieuw raketten af!

De herschel opent haar ogen
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Duurzame ontwikkeling is dé grote uitdaging voor de eerste helft 
van de eenentwintigste eeuw. Het verschaffen van een aanvaardbare 
levensstandaard aan een bevolking van 9 miljard mensen in 2050 is 
enkel mogelijk indien we er in slagen om technologische ontwikkeling 
te combineren met duurzaam beheer van zowel hernieuwbare als niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, waarbij de maatschappelijke 
context een cruciale factor is. 
Het Leuven Sustainable Earth Research Centre werd opgericht om hier 
een bijdrage te leveren die een verschil maakt. Het onderzoekscentrum 
brengt fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek samen 
rond een veelheid van thema’s in relatie tot duurzaamheid. De doelstel-
ling is niet alleen om de zo noodzakelijke kritische massa onder een 
virtueel dak te brengen, maar meer nog om kruisbestuiving mogelijk 
te maken en vernieuwend, geïntegreerd onderzoek te stimuleren in 
samenwerking met Vlaamse, Belgische en internationale partners.
Op vrijdag 19 juni 2009 vond het launch event van dit onderzoekscen-
trum plaats. Gasten kregen de gelegenheid om via een aantal work-
shops met de onderzoekers van het Leuven Sustainable Earth Research 
Centre kennis te maken. Een greep uit het aanbod: Klimaatverandering: 
verleden, heden en toekomst; Duurzame technologie; Biodiversiteit: 
basisproduct of luxegoed; Zonnig Vlaanderen: het gebruik van zonne-
energie in Vlaanderen; … Daarnaast kwamen ook een aantal externe 

Launch Event LSUE

Zuster M.J. Van Dyck, kanunnikes van het Heilig Graf te Turnhout en Doctor in de 
Wetenschappen en de Theologie, emeritus aan de K.U.Leuven overleed op 21 maart van dit 
jaar. Ze is net geen 100 jaar geworden. Zuster M.J. Van Dyck was een gekend figuur binnen 
de faculteit en stond bij vele generaties biologen bekend voor haar gedrevenheid, haar feno-
menale biologische kennis en haar inzet voor het Museum voor Dierkunde. Meer informatie 
kunt u terugvinden in PDL Info van mei 2009 via www.kuleuven.be/pdl

In Memoriam Zuster M.J. Van Dyck

Gerard Govers, coördinator van het LSUE, ontving in april de Ralph Alger Bagnold 
medal van de European Geosciences Union. Deze medaille wordt jaarlijks toege-
kend aan een onderzoeker die een opmerkelijke, internationaal erkende, bijdrage 
heeft geleverd tot de geomorfologie (de studie van de genese en de evolutie van 
het reliëf van de aarde). Gerard Govers heeft vooral bodemerosie bestudeerd: het 
wegspoelen van vruchtbare bodem. Jaarlijks worden er globaal ongeveer 20 miljard 
ton (3 ton per aardbewoner) vruchtbare bodem weggeërodeerd. Gerard Govers 
heeft bijgedragen tot de experimentele studie en modellering van erosieprocessen 
en heeft o.a. het belang van bewerkingserosie aangetoond. Recent heeft hij ook 
aandacht besteed aan de impact van bodemgebruiksveranderingen op bodemerosie 
en de relatie tussen bodemerosie en biogeochemische cycli, zoals de koolstof en 
siliciumcyclus. 

experten aan het woord in een plenaire sessie. Prof. Eric Lambin van 
UCL sprak over Transitions to sustainable land use; Prof. Pier Vellinga 
(WUR, Centrum Water en Klimaat, Alterra) over Climate mitigation 
and adaptation strategies en dhr. Wilson De Pril (directeur-generaal 
Agoria Vlaanderen) over Duurzaamheid vanuit industrieel oogpunt: van 
randvoorwaarde tot opportuniteit. Tot slot gaf prof. Karen Maex (vice-
rector K.U.Leuven) een uiteenzetting over de Onderzoekscentra aan de 
K.U.Leuven. De namiddag werd afgesloten met een receptie.

Op donderdag 15 oktober start aan de K.U.Leuven 
de derde editie van Science4fun. Science4fun laat 
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op een 
(soms letterlijk) knallende manier kennismaken 
met de wetenschappen. De deelnemende klassen 
worden een hele dag ondergedompeld in diverse 
wetenschappen. Eerst volgen ze een les bij een 
echte prof; over sterrenkunde of evolutie, over 
deeltjesversnellers of vulkanen en orkanen.
Net voor en net na de middag trekken ze de stad 
of het laboratorium in, respectievelijk voor een 

wetenschappelijke zoektocht of een reeks experi-
menten die ze zelf mogen uitproberen. Zo laten ze 
een magnetische trein rijden of maken ze DNA of 
chemische blubber. Afsluiter is de chemieshow van 
professor A. Toom, gevolgd door de uitreiking van 
een ‘wetenschapsdiploma’.
Aan Science4fun leveren tientallen medewerkers 
van de Faculteit Wetenschappen een bijdrage. 
Science4fun wordt ondersteund binnen het actie-
plan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een 
initiatief van de Vlaamse Overheid.

Derde editie Science4fun
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Peter Dedecker, postdoctoraal medewerker 
aan het Departement Chemie, ontving de 
eerste prijs in de DSM Science & Technology 
Awards 2009 voor zijn doctoraat getiteld 
‘The photophysics of the photoswitchable 
fluorescent protein Dronpa and its applica-
tions in diffraction-unlimited fluorescence 
microscopy’. Tijdens zijn doctoraat aan de 
Afdeling Moleculaire en Nanomaterialen 
(promotor prof. Johan Hofkens) ontwikkelde 
hij nieuwe beeldvormingstechnieken en 
fluoroforen voor hoge-resolutie-fluorescen-
tiemicroscopie. De nieuwe technieken maken 
het mogelijk om details zichtbaar te maken 
die veel kleiner zijn dan de golflengte van 
zichtbaar licht, iets waarvan men tot recent 
dacht dat het onmogelijk was. Omdat de 
niet-agressieve procedures ook werken voor 
biologische monsters, zal het mogelijk wor-

den de interne werking van cellen te bestu-
deren op het niveau van moleculen. Zo kan 
men bijvoorbeeld de werking van virussen 
bestuderen, of systemen voor de aflevering 
van geneesmiddelen optimaliseren.
De prijs ter waarde van 10.000 euro werd op 
10 juni 2009 overhandigd door de heer Jan 
Zuidam, plaatsvervangend voorzitter van de 
Raad van Bestuur van DSM.

Op woensdag 27 mei 2009 organiseerden het Departement Chemie en 
Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson PRD) een gezamenlijke ont-
moetingsdag op de campus te Beerse. Na een inleidend woord door Ludo 
Lauwers, site manager R&D te Beerse, stelden tijdens de morgensessie een 
tiental Leuvense professoren hun onderzoek voor. In de namiddag was het 
de beurt aan een aantal vertegenwoordigers van Janssen Pharmaceutica 
om het woord te nemen. Vooreerst stelde Frederick Deroose voor hoe 
Janssen Pharmaceutica door bruggen te bouwen met academische part-
ners zijn eigen onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen verstevigt. Daarna 
volgden uiteenzettingen over de visualisatie en interpretatie van gegevens 
tijdens het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen (Trevor Howe), over 
de ontdekking van een nieuwe serie 2-amino-3,4-dihydroquinazolines als 
BACE-1 inhibitor (Francois Bischoff), over de preformulatie en karakterisa-
tie van verbindingen tijdens het ontwikkelen van geneesmiddelen (Sigrid 
Stokbroeckx) en over het onderzoek naar infectieziekten bij Tibotec (Kristof 
Van Emelen). Vervolgens kon ieder naar eigen keuze een geleid bezoek 
brengen aan een aantal synthese- of karakterisatielabo’s. Na een gezellige 
receptie vertrok de ploeg professoren en postdocs met de bus terug naar 
de vertrouwde Celestijnenlaan 200F. Met dank aan Lieven Meerpoel (fel-
low Departement Chemie) voor de perfecte organisatie! Een tegenbezoek 
is alvast beloofd, maar ook met andere bedrijven zal het Departement 
Chemie in de toekomst analoge ontmoetingsdagen organiseren.

Tijdens de postersessie van de 
bachelorprojecten in de eerste 
master chemie stelden alle stu-
denten aan hun medestudenten 
en de professoren, postdocs en 
doctorandi van het Departement 
Chemie een van beide projecten 
voor. Na de sessie werd de beste 
poster (met als criteria zowel de 
vormgeving, inhoud als verde-
diging van de poster) bekroond. 
Charlotte Vranken won dit jaar de 
posterprijs 2009.

De CRC Press Chemistry 
Achievement Award 2009 voor 
de meest verdienstelijke bache-
lorstudent chemie gaat naar 
Bram Verbelen. Bram ontvangt 
naast een certificaat de laatste 
editie van het CRC Handbook 
of Chemistry and Physics, beter 
gekend als de bijbel van de che-
mie!

Peter Dedecker winnaar van de prestigieuze DSM-prijs 2009

Ontmoetingsdag Departement Chemie – Janssen Pharmaceutica

Campusnieuwtjes Departement Chemie



-23-

DOCTOrATEN WETENSChAPPEN
periode 1 mei tot 31 juli 2009

richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Natuurkunde 4 mei 2009 Sabina WYCZAWSKA Desorption phenomena upon impact of energetic particles on surfaces covered 
with self-assembled monolayers.

P. Lievens / R. 
Silverans

Scheikunde 5 mei 2009 Wienand NULENS Benzo[1,2-b:4,3-b']dithiofeen en thieno[3,2-e]indolen als bouwstenen voor 
heterohelicenen.

W. Dehaen

Biologie 6 mei 2009 Erika SOUChE Genomic variation in European sea bass: from SNP discovery within ESTs to 
genome scan.

F. Volckaert

Wiskunde 8 mei 2009 Dirk DEPrIL Algorithms for additive overlapping clustering. J. Beirlant / I. Van 
Mechelen / B. Mirkin

geografie 11 mei 2009 Matthias DEMUZErE A downscaling approach for air quality at a mid-latitude site using circulation 
patterns and surface meteorology.

N. Van Lipzig / K. De 
Ridder (VITO)

Scheikunde 12 mei 2009 Jeroen OLLEVIEr Photophysical processes in Eu(III) complexes with a potential for Organic LEDs. M. Van der Auweraer

Biologie 14 mei 2009 Filip VANDELOOK Seed germination ecology of temperate woodland herbs. J. Van Assche

geografie 15 mei 2009 Joris DE VENTE Soil erosion and sediment yield in Mediterranean geoecosystems. Scale issues, 
modelling and understanding.

J. Poesen / G. Govers 
/ G. Verstraeten

Biologie 15 mei 2009 Marleen LINDEMANS Discovery and characterization of vertebrate-like and insect-like hormone 
signaling systems in Caenorhabditis elegans.

L. Schoofs

Scheikunde 15 mei 2009 Peter DEDECKEr De fotofysica van het fotoconverteerbare fluorescente eiwit Dronpa en 
toepassingen in diffractie-ongelimiteerde fluorescentiemicroscopie.

J. Hofkens

Biologie 15 mei 2009 Willem LAMMENS Relation between molecular structure and function of fructosyltransferases in 
plants.

W. Van den Ende

Scheikunde 18 mei 2009 Els BrAEKEN Studie van de heterogeniteit en dynamica van polymeren met behulp van 
'single molecule' spectroscopische technieken.

J. Hofkens / F. De 
Schryver / R. Vallée

Scheikunde 19 mei 2009 Steven VANCOILLIE Ab Initio Calculation and Interpretation of g Factors of Transition Metal 
Compounds.

K. Pierloot

Wiskunde 20 mei 2009 Kenny DE COMMEr Galois coactions for algebraic and locally compact quantum groups. A. Van Daele

Scheikunde 20 mei 2009 Karel gOOSSENS Ionic Liquid Crystals Based on Imidazolium and Pyrrolidinium Cores. K. Binnemans

Biochemie 20 mei 2009 griet VAN ZEEBrOECK Role of the yeast Gap1 amino acid transceptor in sensing and signaling. J. Thevelein

Natuurkunde 20 mei 2009 Sheron ShAMUILIA Spectroscopy of electron states at the interfaces of high permittivity oxides 
with conductors.

A. Stesmans

Biologie 25 mei 2009 Bert BrEUgELMANS Evolution, functional analysis and insecticidal properties of pacifastin-related 
serine peptidase inhibitors.

J. Vanden Broeck

Scheikunde 25 mei 2009 Nele STEENS Chemical studies on the biological activity of polyoxovanadates with NMR 
spectroscopy: phosphoesterase activity and protein binding studies.

T. Vogt / C. Görller-
Walrand

Wiskunde 26 mei 2009 Clio gIELEN Spitzer survey of dust grain processing in stable discs around binary post-AGB 
stars.

H. Van Winckel

Natuurkunde 29 mei 2009 Bart SArENS Full-field optical methods for imaging ultrasonic waves and the detection of 
defects.

C. Glorieux

Biologie 29 mei 2009 Inge grOENINCKX Integrated study of the herbaceous Spermacoceae (Rubiaceae). E. Smets / S. Dessein

Biologie 29 mei 2009 Wendy VAN DOOrSLAEr Micro-evolutionary responses to increased temperature in zooplankton. L. De Meester / R. 
Stoks

Natuurkunde 29 mei 2009 Maarten gYSEMANS Atomic force microscopy of self-assembled biomolecular structures and their 
interaction with metallic nanoparticles.

C. Van Haesendonck / 
J. Snauwaert

Scheikunde 2 juni 2009 Laura NYNS Atomic layer deposition: nucleation and growth behaviour of HFO2 dielectrics 
on semiconductor surfaces.

S. De Gendt / C. 
Vinckier

Scheikunde 5 juni 2009 Wouter VANOrMELINgEN Helicale geconjugeerde polymeren: synthese en chiroptische eigenschappen. T. Verbiest

Scheikunde 5 juni 2009 Barbara gEUKENS Hydrogen Bonding in Water-soluble Polymers and as Supramolecular 
Interaction in Co-comb Copolymer Materials.

E. Nies / B. Goderis

Biologie 9 juni 2009 Anke gEErAErTS Phylogenetic reconstruction, morphological diversity and historical 
biogeography in Ebenaceae.

E. Smets / S. 
Huysmans

Natuurkunde 17 juni 2009 Stefan DECOSTEr Ion implantation in Ge: structural and electrical investigation of the induced 
lattice damage & study of the lattice location of implanted impurities.

A. Vantomme / U. 
Wahl

Biologie 19 juni 2009 James TOSh Biogeography of Madagascan Rubiaceae: case studies from the Afro-
Madagascan genus Tricalysia and the pantropical genus Ixora.

E. Smets / S. Dessein

Wiskunde 22 juni 2009 Sébastien FALgUIÈrES Outer automorphism groups and bimodule categories of type II_1 factors. S. Vaes

geografie 30 juni 2009 Amanuel ABrAhA Assessment of spatial and temporal variability of river discharge, sediment 
yield and sediment-fixed nutrient export in Geba River catchment, northern 
Ethiopia.

J. Poesen / G. 
Verstraeten / S. 
Deckers

Biologie 2 juli 2009 Maarten LArMUSEAU Sea (in)sight - From phylogeographical insights to visual local adaptation in 
marine gobies.

F. Volckaert / J. Van 
Houdt

geologie 3 juli 2009 rodrigo rOJAS MUJICA Uncertainty analysis in groundwater modelling: An integrated approach to 
account for conceptual model uncertainty.

A. Dassargues / L. 
Feyen (JRC)

Biologie 3 juli 2009 Ann hULSMANS Population genetic and ecological implications of dormant egg banks in 
temporary aquatic habitats.

L. Brendonck / L. De 
Meester

Biochemie 6 juli 2009 Pieter ChYS Coacervation and physicochemical characterization of alfa chains of gelatin. C. Gielens / F. 
Meersman
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[ Colofon ]
Science@Leuven is een initiatief van de gelijknamige 
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op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs en 
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op rekening nummer 735-0139952-66 met 
vermelding van 'nieuwsbrief'.
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