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Beste science@leuven-lezer

In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief leest u opnieuw een selectie van wat
er reilt en zeilt binnen de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en
alumniwerking. Hiermee slaat de nieuwsbrief een brug tussen de leden van de
verschillende wetenschapsdisciplines, tussen studenten, assistenten, proffen
en uiteraard alumni en geeft zoals steeds een mooie doorsnede van de brede
waaier aan activiteiten voor en door onze leden. 

Binnen dit geheel neemt de groep W&T Kulak een eigen plaats in: klein maar
fijn. Inderdaad, precies door de kleine schaal kunnen we hier een aantal fijne
experimenten opzetten die indien succesvol mogelijk de grote faculteit in
Leuven inspiratie kunnen geven. 

Zo bieden we, met toch een beperkte personeelsbezetting maar uiteraard en
dankbaar gesteund door ‘navetteurs’ vanuit Leuven, 3 jaar chemie, biologie,
biochemie en biotechnologie, wiskunde, informatica en fysica aan, naast 2 jaar
ingenieurs- en bio-ingenieurswetenschappen en 1 jaar farmacie. Dit kan enkel
door een ver doorgedreven rationalisatie, waarbij studenten uit verschillende
richtingen samen colleges, oefeningen en practica gaan volgen zonder dat dit
blijkbaar afbreuk doet aan hun kansen in latere jaren wanneer ze elk hun eigen
doorgedreven disciplinespecifieke opleiding aanvatten: hier gaan we vlot over
faculteits- en zelfs over groepsgrenzen heen en tonen aan dat dit inderdaad
kan en bovendien op een kwaliteitsvolle manier.

Anderzijds kunnen we hier ook een aantal ideeën uittesten die omwille van de
kleinere groepen ook logistiek haalbaar blijven. Zo kennen we de ingroei modules
waarbij - voor studenten die het nodig hebben - een vlottere overgang van
secundair naar universiteit wordt nagestreefd, mogelijkheden voor bedrijfs -
stages voor studenten in de 2° of 3° fase van hun bacheloropleiding, de kans
om een semester te gaan studeren aan een buitenlandse universiteit, en ten
slotte de optie om zelf een profiel te kiezen zoals lerarenopleiding, economie
en management of technologie. 

Op die manier neemt W&T Kulak een heel eigen plaats in, neemt het een
verkenningsopdracht op en speelt het een heel specifieke rol. W&T Kulak
steunt dus zeker niet alleen op de hulp vanuit Leuven, maar wil heel duidelijk
ook een eigen specifieke bijdrage leveren tot het grotere faculteitsverhaal. 

We wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
prof. Hans Deckmyn
voorzitter Groep W&T Kulak

VOORWOORD
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ACTUEEL

Mass, Higgs
and the Higgs Mass

PROF. FREDERIK DENEF4

To understand what this discovery means for particle physics,
why we knew something like it had to be there, and what may
come next, it is necessary to delve a little deeper into the inner
workings of the Standard Model. 

Perhaps the main lesson from 20th century physics is the
importance of symmetries in the fundamental description of
nature − operations leaving the basic equations of physics
invariant. These come in two kinds: space-time and “internal”
symmetries. Space-time symmetries are changes of observer
reference frame, induced by a translation, a rotation or a boost.
Invariance means that the equations describing the laws of
physics must be the same in all such frames. This led Einstein
in 1905 to formulate the theory of relativity, as the inescapable
consequence of requiring Maxwell’s equations governing
the electromagnetic field to be observer-independent.
Similarly, internal symmetries are operations on microscopic
internal degrees of freedom of elementary particles. For example,
the Schrödinger equation for the quantum wave function of a
charged particle in the presence of an electromagnetic field is
invariant under arbitrary position dependent rotations of the
phase of the wave function, if accompanied by a compensating
transformation of the electromagnetic field. Such a local symmetry
is called a gauge symmetry, more precisely in the case at hand
it is a U(1) gauge symmetry, which is the mathematical name
of the group of phase rotations of the complex numbers.
Gauge invariance has proven an astoundingly powerful tool
to construct and constrain fundamental interactions. 

The Standard Model of elementary
particle physics is one of the greatest
triumphs of science, the culmination

of a century of theoretical and
experimental revolutions, the fruit of

more than one billion physicist-hours of
work. It describes all known elementary

particles and their interactions to
incredibly high accuracy, and no

deviations from it have been found from
distance scales less than a billionth of

a billionth of a meter to more than
a billion times a billion meter.

The last piece of the puzzle fell formally
into place this year when on July 4,
CERN announced the discovery of

a new particle, the long expected
but elusive Higgs boson.

©
 C

ER
N 

- 
Hi

gg
s 

ca
ug

ht
 o

n 
ta

pe



Indeed all the interactions of the standard model
are constructed from a direct generalization
of the U(1) gauge symmetry group of electro -
magnetism to the group U(1)×SU(2)×SU(3),
where the latter two are rotations of 2- and
3-dimensional complex vectors, giving rise
to respectively the weak and the strong
nuclear forces.

The fundamental degrees of freedom of the
Standard Model are fields, generalizing the familiar electromagnetic field.
The fields obey certain partial differential equations governing their dynamics,
similar to Maxwell’s equations for electromagnetism. According to the rules of
quantum mechanics, the possible energies of field excitations are quantized;
they don’t go up continuously but in discrete steps. These quantized
excitations are what we perceive as particles: photons for the electromagnetic
field, but also electrons, which are nothing but quantized excitations of the
electron field. The mass of a particle in this framework is simply the minimal
energy needed for creating a field excitation, divided by the speed of light
squared, as per Einstein’s famous formula m=E/c2. Other matter fields in
the standard model besides the electron include the neutrino and the quark.
These are rotated into each other by the U(1)×SU(2)×SU(3) symmetry
group. Gauge invariance then dictates the existence of specific interactions
among all these particles, mediated by gauge fields: the photon and the
W- and Z-fields for the U(1)×SU(2) electroweak interaction, and the gluon
fields for the SU(3) strong interaction. 

Beautiful as this structure may be, it has a huge problem: As it stands, it can
only work if all particles are massless, in blatant contradiction with observation.
The problem is this. Spinning particles have a property called handedness.
If the particle spins clockwise in the direction of motion, that is to say if it is
turning around its axis like a right-handed corkscrew, it is called “right-handed”.
If it spins the other way, it is called left-handed. Right-handed particles look
left-handed when viewed in a mirror and vice versa. For a long time it was
believed that fundamental physics should be invariant under mirror reflections,
but in 1957 nuclear decay experiments proved this wrong. The electroweak
force discriminates between left- and right-handed particles; its gauge
symmetry group rotates left-handed electron and neutrino fields into each
other, but not their right-handed cousins. Now, this strict segregation makes
sense for massless particles, but not for massive ones. 

A massive particle moves at less than the speed
of light, and therefore by running really fast, one
can always change a left-handed massive particle
into a right-handed one. Since the dynamical field
equations cannot depend on how fast one runs,
terms proportional to mass must mix left- and
right-handed components with each other.
But then the equations cannot possibly be gauge
invariant, since we know these components
transform very differently under the gauge
symmetry. So something has to give…

The resolution to this conundrum was discovered
in 1964 by three independent groups of theoretical
physicists: by the Belgians Brout and Englert,
by Higgs, and by Guralnik, Hagen and Kibble.
The mechanism they proposed was similar to
the mechanism generating an effective mass
for the photon in a superconductor, found by
Anderson two years earlier. The basic idea is
simple: the invariance under all symmetries of
the fundamental equations can be preserved
while giving particles a mass if the ”mass” is itself
a dynamical field, transforming in an appropriately
compensating way under the electroweak
symmetry group. Thus, the gauge symmetry is
dynamically broken. Analogous things happen
all the time in nature and everywhere around us;
for example a snowflake is not rotationally
invariant, yet the underlying laws governing
its creation are. Now, since mass is a scalar
(i.e. direction-blind) quantity, the mass field must
be a scalar field, and therefore its associated
particle must be a spinless particle. This spinless
particle is the Higgs boson. With it, everything fell
into place. In 1967, Weinberg and Salam showed
that the Higgs mechanism could beautifully
explain all known features of the electroweak
interaction, setting the stage for what would
become the Standard Model. u
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In 2008, after ten years of construction by over 10,000 scientists and
engineers, the 27 kilometer long, 7000 GeV strong Large Hadron Collider at
CERN set out to begin answering some of these questions. Operations had
to be halted soon after startup, as the machine literally choked and
exploded, taking it out for one year. But since early 2010, two independent
teams, ATLAS and CMS, working in entirely different detector facilities,
have been steadily gathering data of increasingly high volume and quality,
meticulously mining astronomical amounts of proton-proton collision debris
for the rare and faint events caused by production and decay of something
like the Higgs. 

On July 4 of this year, the two groups announced discovery of a particle
with properties consistent with the minimal Standard Model Higgs and a
mass about 134 times that of the proton. From mathematical imagination
to experimental ingenuity and audacious engineering, it had all worked.
It was as exhilarating as it was humbling.

Could we catch a glimpse of what lies beyond? In contrast to the Higgs,
which we knew had to be there, here we are in the complete unknown.
To this date, the experiment has given no significant indication of the
existence of particles beyond the Standard Model, and in particular large
swaths of parameter space for once promising extensions have been
excluded. The machine will run for many years. If more particles are found,
that will provide important clues to what lies beyond the Standard Model,
potentially confirming the existence of supersymmetry, or elucidating the
nature of cosmological Dark Matter. If nothing else at all shows up, we will
have hard new evidence for the existence of fine-tuning in nature without a
microscopic mechanism to explain it. This may point to scenarios in which
such fine-tuning has a macroscopic origin, for example it may be the result
of environmental post-selection, conditioning on the existence of structures
where observers can exist. In turn this would require that the seemingly
“fixed” parameters of the Standard Model are in reality dynamical fields that
can have different values at different points in time and space, exactly like
the Higgs field. Moreover it would require a mechanism for scanning over
a huge number of different values, a “multiverse” of trial universes, realized
either as branches of the quantum state of the universe, or by spatial
variation in a universe more vast than what we can even begin to imagine.
This picture is also strongly suggested by theoretical developments in string
theory and cosmology, and may find independent confirmation through
cosmological precision measurements and tests of specific models
suggested by this altered notion of naturalness.

The repercussions for our place in the grander scheme of things would be
considerable. We have already learned we are insignificant individuals on
an insignificant planet circling an insignificant star in an insignificant galaxy
– now even our entire universe as we know it would become insignificant,
a drop of near-nothingness in an infinite ocean of cosmic randomness. t

Experiments done from the seventies to the
nineties confirmed rather convincingly that some
sort of Higgs mechanism should be at work, and
that some sort of scalar particle-like state should
exist with a mass less than a few hundred times
the mass of a proton. However they could not
infer its precise mass nor other detailed
properties. Is it the simplest Standard Model
Higgs or something more exotic, perhaps a
composite of other yet unseen particles? Is the
particle alone or accompanied by a whole series
of other Higgs-like particles, or even an entire
shadow world of new particles, one “super”-
partner for each known particle species? In fact,
baroque as the latter may seem, it was proposed
precisely to resolve a new puzzle that came with
the Higgs mechanism: If the source of all mass
is the Higgs, then why is the typical mass scale
of matter, including that of the Higgs itself,
so incredibly small? It is about a billion times a
billion times smaller than the Planck mass scale,
the scale at which we believe conventional
quantum field theory breaks down and quantum
gravity takes over. Keeping the mass scale set by
the Higgs small with respect to this fundamental
scale, and protecting it from acquiring large
quantum corrections, requires either new physics
such as supersymmetry to show up at this scale,
or a radical revision of the notion of naturalness.
This is not unlike the even more severe fine-
tuning problem of the cosmological Dark Energy
density, which is a staggering 120 orders of
magnitude less than its “natural” value, totally
unexplained by any microscopic mechanism.
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ACTUEEL

Space, time and
human behaviour

On December 22,
Professor Mei-Po Kwan

will deliver a Christmas Lecture
commemorating the 500th

anniversary of Gerard Mercator
(°1512). We had the pleasure

of interviewing her.

S@l: What will the subject of your Christmas Lecture be? 

The Christmas Lecture that I am going to deliver is entitled “Geovisualization
and Geocomputation for the Analysis of Human Activities.” It focuses on
how recent geospatial methods (e.g. GIS and GPS) can be used to help us
better understand human spatial behaviour and activity patterns.

“ The planet’s problems are no doubt serious
challenges to humanity. But in light of our
tremendous intellectual and technological
accomplishments in the last few centuries
or so, I believe that we have extraordinary
capabilities in addressing these challenges.”
S@l: Why is geovisualisation an important part in the analysis of human activities?

A major difficulty in the analysis of human activity patterns is that individual
movement in space-time is a complex trajectory with many interacting
dimensions. These include the location, timing, duration, sequencing, and
type of activities and/or trips. This characteristic of activity-travel behaviour
has made the simultaneous analysis of its many dimensions difficult.
Past studies tend to focus on only a few component dimensions at a time,
or they would use multivariate methods to derive generalized activity patterns
from a large number of variables. Geovisualization, on the other hand,
represents people’s space-time trajectories as they are. It doesn’t seek to
generate representative patterns through data reduction techniques, and a
large number of variables can be examined using various methods during
visualization. Further, the unfolding of people’s space-time trajectories
can be observed in relation to the geographic context of the study area.
Geovisualization thus overcomes some limitations of conventional analytical
methods and seems promising in generating new insights about human
activity patterns.

S@l: For an outsider, GIS is essentially a technological innovation of the last
decennia. How has it affected research in geography?

GIS is more than a technological innovation. It greatly extends our analytical
capabilities and facilitates us to conceive new theoretical or conceptual
notions useful for understanding a wide variety of phenomena. It allows us
to operationalize complex conceptual constructs through, for example,
GIS-based geocomputation and thus helps shed new light on many
questions in ways not possible before. u

PROF. MEI-PO KWAN

INTERVIEW: SISKA WAELKENS
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Some good examples are various time-geographic constructs (e.g. space-
time prisms and potential path areas). Without using advanced GIS-based
geocomputational methods, much of the promise of the time-geographic
framework remains unrealized.

S@l: Your research data rely in part on interviews of individual subjects. I imagine
you need some background in social studies or psychology, in order to obtain and
interpret these data?

I have several recent research projects that involve the collection and
analysis of qualitative data from individual human subjects, including
interview and oral history materials. I had a background in a wide spectrum
of methods during my graduate school training and subsequent years. 

S@l: Your research interests focus a lot on individual behaviour of people.
Why is that still research in geography rather than behavioural science?

Part of geography is about people’s spatial behaviour (e.g. urban travel like
commuting or shopping trips), and many geographic patterns we observed
(e.g. urban structure) can be understood as results of the complex
interactions among different individuals or agents (e.g. urban planners,
developers, home buyers ...). In a sense, geographic research on human
spatial behaviour is part of and contributes significantly to behavioural
science. An important impetus in this development in recent years is
the increasing use of complexity theory and agent-based modeling in
geographic studies. Both have shown the usefulness of deriving aggregate
patterns from the complex interactions among a large number of individuals
or agents. 

“ The Christmas Lecture that I am going
to deliver is entitled ‘Geovisualization and
Geocomputation for the Analysis of Human
Activities.’”
S@l: Gender geography is one of the topics you have studied. Can you explain
what this is, and do you have an idea why there should be gender differences in
spatial behaviour?

Gender geography examines how a variety of geographic phenomena
are also influenced or shaped by gender, besides other factors. As past
research has shown, our experiences as individuals in urban areas
(e.g. commuting distance, employment status, access to jobs and other
urban opportunities ...) are affected by our gender. Findings from gender
geography are useful for informing public policies that seek to address
gender inequalities in various realms. Recently, geographers have come to
recognize the importance of other dimensions of social difference (e.g. age,
race, ethnicity, sexuality, religion ...) and many now adopt intersectional
perspectives that emphasize the need to include many dimensions of social
difference in geographic research. 
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A space-time path

A space-time path, as a continuous trajectory in 3D
space, is a useful means for visualizing a person's daily
movement in space and time. In this figure, the vertical
axis represents the temporal progression of such
movement, while the horizontal plane represents
the geographical extent of a person's activity space.
This path shows a woman's feeling (color coded) about
the urban environment while traveling outside her home
in Columbus, Ohio.

(Source: www.meipokwan.org/Gallery/STPaths.htm)

Space-time activity density of the non-employment
activities of the full-time employed women in
the sample.

(Source: www.meipokwan.org/Figures/Best_fig5.jpg)



S@l: You have a lot of expertise in the typical problems of urban
development, like mobility or criminality. If you could build a city from
scratch, how would you do it? What should an ideal city look like?

I hesitate to talk about an ideal city form given that what
actually happened in the world is often far from “ideal” and that
even when one has the best vision there are still quite a large
number of barriers in the real-world to its materialization. But I
think the fundamental principle is environmental and social
sustainability. An ideal city should be one that minimizes social
inequalities and our impact on the environment, e.g. through
minimizing the need for motorized travel. 

S@l: Humanity and the planet earth face some serious challenges,
due at least in part to the ever increasing human population.
What are your views on the future of humanity and the planet?
Can you give us a reason to be optimistic?

The planet’s problems are no doubt serious challenges
to humanity. But in light of our tremendous intellectual and
technological accomplishments in the last few centuries or so,
I believe that we have extraordinary capabilities in addressing
these challenges. I think what is important is how people with
different views and perspectives can work together peacefully
for the larger good of the planet’s future. 

S@l: Will this be your first visit to Belgium?

I had been to Belgium once some years ago as a tourist. I was
truly fascinated by all the marvelous architecture and landscapes
I saw in Brugge, Brussels, Ghent, and Antwerp. I also enjoyed
visiting the museums and the seafood in Belgium very much.

S@l: Gerard Mercator is very well known in Belgium, we are proud
of this pioneer in cartography. Has anyone heard about Mercator in
Hong Kong or in the United States?

Gerard Mercator is no doubt one of the greatest cartographers
to date. He is well-known throughout the world, not only in
Hong Kong or in the United States. I feel exceptionally honored
to be invited to give the Christmas Lecture that commemorates
the 500th anniversary of Mercator's birth. 

S@l: We are looking forward to your lecture.
Thank you for your time. t
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The Christmas Lecture will take place at the 22nd of December at
3 p.m. at Auditorium Pieter de Somer, de Beriotstraat 32, 3000 Leuven.
For more information on how to register: wet.kuleuven.be

Steun het Science@Leuven Fund

Geeft u om kennis?
De Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige masteropleidingen te komen volgen.
Voortaan kunnen beloftevolle wetenschappers via Science@Leuven een beurs aanvragen.

Steunt u dit initiatief? Doe dan zelf een bijdrage aan dit fonds als bedrijf of privépersoon!

• Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.
• Voor giften vanaf 40 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.
• Storten kan op IBAN rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven.

Gelieve steeds de gestructureerde mededeling +++400/0003/81268+++ toe te voegen.

Voor alle praktische info:
http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund



Turing relateerde het “Entscheidungsproblem” aan het halting probleem,
de vraag of er een algoritme bestaat dat voor elk algoritme beslist
of het eindigt voor een gegeven invoer. Het antwoord op deze vraag en
het Entscheidungsproblem is - zoals aangetoond door Turing - negatief.

De theoretische informatica is gebaseerd op die Universele Turing-machine en
zijn varianten. Het gaat daarbij niet alleen over wat berekenbaar is, maar ook
over hoe efficiënt dat verloopt. Dit is het domein van de complexiteits -
theorie, met vragen zoals NP=P?, die ook in termen van Turing-machines
gedefinieerd zijn. Daarnaast had het model van computatie dat Turing
voorstelde een enorme invloed op de ontwikkeling van de eerste computers
met een programmeerbaar geheugen. Die werden niet alleen door Turing
zelf maar ook door o.a. Von Neumann ontwikkeld. De moderne computer
is nog steeds te beschouwen als een fysieke realisatie van een abstracte
Turing-machine. 

De belangrijkste bijdrage van Turing is
ongetwijfeld de introductie van een formeel model
van een computer, de zogenaamde Universele
Turing-machine. Die universele machine werd
geïntroduceerd in zijn artikel “On Computable
Numbers, with an Application to the Entscheidungs -
problem” in 1936. Het “Entscheidungsproblem”
werd door Hilbert in 1928 geformuleerd. Het stelt
de vraag of er een algoritme bestaat dat beslist
of een logische formule geldig is of niet.
Een antwoord op die vraag vergt natuurlijk een
heldere notie van algoritmes. Turing introduceerde
een formele definitie van een algoritme en
van computatie via zijn universele machine
(een alternatieve maar equivalente definitie werd
onafhankelijk van Turing gegeven door Alonso
Church, waarbij de lambda Calculus gebruikt
werd in plaats van de Turing-machine ).

ACTUEEL

2012 was het Alan Turing-jaar.
We vierden de 100ste verjaardag
van de geboorte van deze man,
één van de belangrijkste
wetenschappers van de vorige
eeuw. De meest prestigieuze
wetenschappelijke prijs in de
informatica, vergelijkbaar met
de Fields Medal of de Nobelprijs
in andere domeinen, draagt zijn
naam: de Turing award.

Alan Turing, grondlegger van
de computer wetenschappen
PROF. LUC DE RAEDT
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Turing een van de leidende figuren
in het befaamde team van Bletchley Park, dat als opdracht had om
Duitse gecodeerde berichten te ontcijferen. Die boodschappen werden
gecodeerd met de encryptiemachine Enigma. Turing droeg in belangrijke
mate bij tot de ontcijfering van die boodschappen via het ontwerp van een
elektromechanische machine, de zogenaamde Bombe, een verbeterde
versie van een oudere Poolse decryptiemachine. De mogelijkheid om
geheime boodschappen te ontcijferen is een doorslaggevende factor
gebleken bij de uiteindelijke geallieerde overwinning. Cryptografie is nog
steeds een vitale discipline, en het leidt geen twijfel dat Turings bijdragen
van groot belang waren. 

Turing lag ook mee aan de basis van de kunstmatige intelligentie. In zijn
artikel “Computing Machinery and Intelligence” van 1950 onderzoekt hij
of machines kunnen denken. Hij stelt het “Imitation Game” voor, dat nu
bekend staat als de Turing-test. Bij die test voor intelligente systemen is
er een persoon die vragen stelt aan en communiceert met twee andere
deelnemers aan het spel. Een van die deelnemers is een computer,
de andere een mens. Wanneer de persoon niet in staat is de computer
van de mens te onderscheiden, dan heeft de computer het spel
gewonnen. De Turing-test geeft tot vandaag aanleiding tot filosofische
debatten, ondanks het feit dat onderzoekers in het domein van de
kunstmatige intelligentie de test niet zo belangrijk vinden. Het is wel zo
dat in hetzelfde artikel Turing heel wat andere aspecten van “machine
intelligence” besprak en voorspelde, zoals de rol van logica en lerende
machines binnen de kunstmatige intelligentie.

Verder is er heel wat te doen rond het tragische leven van Alan Turing.
In 1952 werd hij in Groot-Brittannië veroordeeld vanwege homoseksuele
handelingen; in 1954 werd hij dood gevonden (naar alle waarschijnlijkheid
pleegde hij zelfmoord). Over het leven van Turing gaan het toneelstuk
“Breaking the code” (verfilmd in 1996) en de recente “Codebreaker”.
Die laatste documentaire is een aanrader.

Ook aan de KU Leuven werd Turing dit jaar gevierd. Op 28 november
vond een symposium plaats, georganiseerd door de Departementen
Computerwetenschappen en ESAT, waarbij Turing’s bijdragen in de drie
vermelde domeinen werden geschetst door drie sprekers. Mark Baldwin
had het over de Enigma en het ontcijferen van codes, Jan van Leeuwen
over de invloed van Turing op de theoretische informatica en Stephen
Muggleton over Turing’s bijdragen in de kunstmatige intelligentie. t

U kunt meer lezen over deze viering op
http://wms.cs.kuleuven.be/event/turing

Turings Tango,
Waarom de mens de computer
de baas blijft 
Bennie Mols, 2012,
Nieuw Amsterdam Uitgevers 
ISBN 978 90 468 1237 2

Kunstmatige intelligentie dringt
ons leven binnen, via smart -
phones, consumenten robots

en internettoepassingen. Worden computers slimmer dan
mensen? Gaan robots de zorg voor ouderen overnemen?
Waarin verschilt het menselijke brein van een elektronisch
brein? Het menselijke brein is een orgaan voor informatie -
verwerking, geëvolueerd in de richting van betere
overlevingskansen van mensen in een veranderende en
onzekere wereld. Het computerbrein is een op logica
gebaseerde machine die extreem snel kan rekenen, enorme
hoeveelheden informatie kan opslaan, en nooit moe wordt.
Maar qua leervermogen kan de computer nog niet tippen aan
de mens. Dit boek vertelt over de zoektocht naar intelligente
computers en robots, en laat ons aan de hand van het werk
en het dramatische leven van Alan Turing nadenken over
de veranderende relatie tussen mens en computer.

Turing’s Cathedral,
The Origins of the Digital
Universe 
George Dyson, 2012,
Allen Lane an imprint
of Penguin Books 
ISBN 978 0 713 99750 7

Dyson vertelt in dit boek een
tegelijk historisch en profetisch

verhaal, een soort scheppingsverhaal over het begin van
het digitale universum. Een reeks historische personages
wervelt over de bladzijden, briljante wiskundigen en
ingenieurs, die samenwerken om een computer te bouwen
in opdracht van de regering van de Verenigde Staten.
Het toestel moet helpen om de complexe berekeningen
te maken die het ontwerp van een waterstofbom moeten
sturen. Het boek brengt het relaas van hoe de eerste
computers in elkaar werden geknutseld met overtollig
legermateriaal en hoe een visionair als John von Neumann
er in slaagde om concepten zoals o.a. die van Turing te
vertalen in een computerarchitectuur die essentieel nu nog
steeds wordt gebruikt. Voor het eerst hebben getallen niet
alleen een betekenis, maar doen ze ook dingen. De wereld
zal nooit meer hetzelfde zijn. De auteur is uitstekend
geplaatst om dit verhaal te vertellen: als zoon van fysicus
Freeman Dyson, die zelf betrokken was bij de ontwikkeling
van deze computer, heeft hij alles van nabij meegemaakt.

Meer lezen over Alan Turing? 
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Professor Thomas Hertog en astronaut Frank De Winne beten op zaterdag 13 oktober de spits af.
De jonge studenten kregen alles te horen over sterren, zwarte gaten en onze plaats in het heelal.
Frank De Winne vertelde hoe het is om maandenlang in het internationale ruimtestation ISS te
verblijven. Hij had videobeelden meegebracht om zijn verhaal te kruiden. Dat proffen en astronauten
populair zijn, bleek tijdens de handtekeningsessie achteraf: een heuse overrompeling. 

De kinderen gingen ook zelf aan de slag: ze puzzelden met beenderen en fossielen, werkten met
prehistorische werktuigen of vormden een CSI-team om een misdaad op te lossen. ’s Middags lunchten
ze in studentenrestaurant Alma, samen met hun ouders, die ook een leerrijke voormiddag achter de
rug hadden: professor Christoffel Waelkens gaf de ouders tekst en uitleg bij de recentste ontwikkelingen
in de sterrenkunde.

De KU Leuven Kinderuniversiteit was dit jaar aan haar achtste editie toe. Jaarlijkse zakken zo’n
duizend kinderen af naar de KU Leuven om de professoren en assistenten te bestoken met hun
waarom-vragen. t

* © KU Leuven - Rob Stevens
Bron: KU Leuven nieuws

CAMPUSPRAAT

Kinderuniversiteit

Van de oorsprong van het heelal tot het begin van het leven en
de eerste beschavingen: de Kinderuniversiteit pakte dit jaar grote
vragen aan. Antwoorden kregen de kinderen zoals steeds van
gerenommeerde professoren, die aan de hand van hun
onderzoeksresultaten een heldere kijk op ons verleden bieden. 
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DEPARTEMENT AARD- EN OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
n FOWLER Sarah (docent)

Afdeling Geologie - magmatische en metamorfe petrologie / igneous and
metamorphic petrology

n STEENBERGHEN Thérèse (deeltijds docent)
Afdeling Geografie - ruimtelijke analyse

DEPARTEMENT BIOLOGIE
n BONIN Vincent (deeltijds docent)

Afdeling Dierenfysiologie en Neurobiologie - visueel systeem, sensorische
informatieverwerking, neurale systemen en circuits

n JACQUEMYN Hans (hoofddocent BOF)
Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbeleid - evolutie van bestuivings -
systemen, plant-schimmel interacties, demografische modellering

DEPARTEMENT CHEMIE
n CEULEMANS Griet (deeltijds docent)

lerarenopleiding
n DELABIE Annelies (deeltijds hoofddocent)

Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie - atoomlaagdepositie,
nanomaterialen, dunne filmen

DEPARTEMENT NATUURKUNDE EN STERRENKUNDE
n DE KOTER Alexander (deeltijds hoogleraar)

Instituut voor Sterrenkunde - astrofysicus, studie van de evolutie van
massieve sterren, de studie van planetenvorming en de verwerking van
de gegevens verzameld door de Herschel satelliet en de toekomstige
SPICA satelliet 

n JANSSENS Ewald (hoofddocent BOF)
Afdeling Vaste-Stoffysica en Magnetisme
· Metaalclusters in de gasfase: laserspectroscopie en massaspectrometrie
· Infraroodspectroscopie op gedopeerde siliciumclusters en metaaloxideclusters 
· Clustermagnetisme en clusterreactiviteit in de gasfase 
· Bewegende-sondemicroscopie op individuele clusters gedeponeerd op
een atomair vlak oppervlak

n KITTL Jorge (deeltijds hoogleraar)
Afdeling Halfgeleiderfysica en Laboratorium voor Vaste-Stoffysica
en Magnetisme, studie van nieuwe materialen voor front-end van
lijnprocessen, waaronder geheugen- en logicatoepassingen 

n LETTINGA Minne Paul (Pavlik) (deeltijds hoofddocent)
Afdeling Akoestiek en Thermische Fysica, experimentele fysica van zachte
materie en biofysica, fosforescentie spectroscopie en dynamica van colloïdale
systemen en vloeibare kristallen, hydrodynamische instabiliteiten
en faseovergangen

n VAN DORPE Pol (deeltijds hoofddocent)
Afdeling Vaste-Stoffysica en Magnetisme, toepassingen en fundamenten van
nanowetenschap, i.h.b. de spintronica en de plasmonica

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE KULAK
n BRIERS Rudy (deeltijds docent)

Modelisatie en simulatie van ultrasoon niet-destructief materiaalonderzoek,
statistische dataverwerking

Emeriti

Naar jaarlijkse gewoonte werden de professoren
die op 1 oktober van het betreffende jaar op
emeritaat gaan, uitgenodigd voor een diner in
de Faculty Club. Voor 2012 waren dat: 

n GEUNS Jan (Biologie)
n GOOSSENS Marcel (Wiskunde)
n HERTOGEN Jan (AOW)
n JANSSENS Marie-Josée (Chemie)
n SCHITTEKAT Jacques (AOW)

Foto: Rob Stevens

Summerschool
Binary Stars
From 10 to 15th September, a summerschool
on Binary Stars was organised by the Department
of Physics and Astronomy. Main topics were
the binary zoo, observations and data analysis,
high energy phenomena, theory of binary
evolution, statistics of main-sequence binaries
and substellar companions. External Lecturers
were Alain Jorissen (ULB, Belgium), Tom Marsh
(University of Warwick, UK), Tsevi Mazeh (Tel Aviv
University, Israel), Gijs Nelemans (Radboud
University Nijmegen, The Netherlands and
KU Leuven, Belgium), Lionel Siess (ULB, Belgium).

Foto: Steven Bloemen

Nieuw benoemden
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INTERNATIONAAL

“ Although there is a global map, you will see
different versions of the global map on Google
Maps depending on where you are because
sometimes we have to do that to meet the
different national laws.”

Thanks to the support of KU Leuven and several private partners a very
appreciated scientific programme was realized. It offered workshops,
lectures, trainings, excursions and debates. Herman Van Rompuy,
president of the European Council, officially opened the congress after
welcoming all participants during a video message. Headline of the
conference was the lecture given by Ed Parsons, Google’s geospatial
technologist responsible for Google Earth, Google Maps and Google Maps
for mobile. Other important speakers were Dirk Vandewalle (UN Advisor,
Dartmouth College), Tony Mabey (final coordinator of geospatial information
during the 2012 London Olympic Games), Eric Lambin (Stanford University)
and Frank Canters (VU Brussels).

Between 10 & 15 September
2012, 170 students in geography
from all over Europe gathered in
Leuven for the Annual Congress

of the European Geography
Association for students and

young geographers.
For the first time, this congress

was held in Belgium, on the
occasion of the 500th birthday

of former cartographer
Gerardus Mercator. 

EGEA 
ANNUAL 
CONGRESS
2012
MAPs: Meanings and Purposes

RUBEN MAES



Lecture Ed Parsons, geospatial technologist of Google
(www.edparsons.com)

In his lecture Ed Parsons briefly explained how Google
was making use of geospatial information from different
sources. Afterwards all participants of the lecture got
the opportunity to ask questions to Ed concerning
how Google operates. Ed was very impressed by
the questions that were raised during the discussion
and very much appreciated the audience in Leuven.
The lecture was recorded and is currently available
on the internet (http://jeroenstiers.be/AC2012.php). 

Some elements of the discussion

I have two questions. You spoke about
ambient information collected from different sources
and added by different people, but in reality creating
a map is always performed by one person. My second
question relates to a conflict Google Earth was involved
in very recently... Costa Rica and Nicaragua are fighting
for their borders…

This is an interesting question. I think
what we see now is a much more democratic way
of mapping compared to before. We do our best to
recognize how reliable geospatial information is in order
to construct our maps, but in reality it is much more
complicated than that. We try to build a map that is
universally global, but in the past a universal map was
never created and was always produced by a particular
person at a particular place in a particular country
so it reflected the worldview of that particular country.
Although there is a global map, you will see different
versions of the global map on Google Maps depending
on where you are because sometimes we have to do
that to meet the different national laws. So if you are in
India, you will see the Indian version of Google Maps
with the borders and information in agreement with the
Indian laws. If we do not do so, our engineers in India
will be locked up literally. So it is much more complicated
than we hoped it would be. 

Isn’t it dangerous to incorporate personal
information? I guess it can be misused.  

We spend a large amount of time and
effort in protecting your personal data. 

“ If you can come up with a good
and a cheap way to allow us to go
on with collecting pictures for
Streetview, then there will be a job
for you on Google, definitely!”

Could you elaborate on the strategies
used to keep Google Streetview images up to date?
Will you ever enable crowdsourcing, allowing me to put
a picture of my house and put it in Streetview?

Very good question, very perceptive
question. It is very expensive to drive a lot of cars all over
the world capturing images. We do refresh Streetview.
We are obviously required to do so. We have done
Brussels once, we have done London, New York,
Paris several times to keep the data fresh and yes,
we are looking for other ways to do this.
Crowdsourcing is already an element of Streetview.
On top of Streetview you can see pictures taken
by other people and if you click on them, you will
see the pictures at the right location, but you need an
enormous amount of pictures to replicate what you
see with Streetview. But again, it is a call to all of you.
If you can come up with a good and a cheap way
to allow us to go on with collecting pictures for
Streetview, then there will be a job for you on Google,
definitely!  t

THE USE OF GEOSPATIAL INFORMATION BY GOOGLE 

15



IN BEELD

16

Vicerector Bart De Moor gaf de aftrap door
te verwijzen naar de drie-eenheid fascinatie
– nieuwsgierigheid – technologie die de basis
vormt voor het sterk op wetenschappelijk
onderzoek gerichte karakter van de KU Leuven.
Hij herinnerde eraan dat een van de grondleggers
van de Big Bang-theorie in de kosmologie
de Leuvense hoogleraar George Lemaître was.
Gastheer Christoffel Waelkens bracht daarna

hulde aan de eerder dit jaar overleden Neil Armstrong, die als eerste mens
voet zette op de maan en daarmee een hele generatie van jongeren
inspireerde om een wetenschappelijke studie of carrière aan te vatten.
Tot op de dag van vandaag zijn astronauten bij uitstek goed geplaatst
om jongeren te inspireren en een toekomstdroom door te geven.

Na deze inleiding kwamen de astronauten zelf aan het woord, waarbij ze elk
vanuit hun ervaring spraken over de dromen die zij zelf hadden en hoe ze
die gerealiseerd hebben via het ruimteprogramma en hun verdere carrières.

Doorheen hun persoonlijke verhalen werd duidelijk dat mensen met een
zeer verschillende achtergrond essentieel langs twee verschillende

paden in het astronautencorps terecht kwamen.
Traditioneel hadden astronauten een militaire
achtergrond als piloot voor het uittesten van
experimentele vliegtuigen. Dit was de generatie
astronauten die door auteur Tom Wolfe beschreven
werd in het boek met de veelzeggende titel ‘The Right

Stuff’. Na de race naar de maan, die in de jaren 1970
beslecht werd, ging men echter veel meer nadruk leggen
op het wetenschappelijke karakter van de ruimte vluchten

en ging de NASA actief op zoek naar astronauten
met een sterke wetenschappelijke achtergrond. Dit was

overduidelijk het geval bij het bezoekende astronautenteam:
ruimtependelpiloot Brian Duffy was een testpiloot in de

Amerikaanse luchtmacht alvorens hij astronaut werd, terwijl alle
andere astronauten hoog opgeleide wetenschappers zijn, (vrijwel) allen

met een doctoraat, die daarmee op een unieke manier konden bijdragen
aan het welslagen van de wetenschappelijke experimenten aan boord. 

Kathryn Sullivan vertelde hoe het live meemaken van de eerste maanlanding
in 1969 haar ertoe aanzette om een wetenschappelijke carrière aan te vatten.
Ze studeerde geologie en werd later een expert op het gebied van de fysica
van de atmosfeer. ‘In mijn tijd was er geen rolmodel voor meisjes in de
wetenschap en zeker niet in de ruimtevaart’, vertelde ze. ‘Een belangrijk
neveneffect van het ruimtevaartprogramma is dan ook dat het een bijdrage
geleverd heeft aan de gelijkheid van vrouwen en mannen in beroepen en
milieus die typisch mannenbastions waren’, ging ze verder. 

Maar het was net zo goed de rode draad
doorheen de persoonlijke getuigenissen van
de astronauten die op donderdag 27 september
te gast waren aan de KU Leuven in het kader
van de Space Week 2012. Aanleiding was
de twintigste verjaardag van de Atlas-1 missie
(STS-45 voor de kenners) van de Amerikaanse
ruimtependel. 

Bijzonder aan deze missie was
de aanwezigheid van de eerste
Belgische astronaut, Dirk
Frimout. Inderdaad, na een
lange selectieprocedure,
een nog veel langere
trainingsperiode en veel
voorbereidend werk was
Dirk Frimout geselecteerd
om als missiespecialist
deel te nemen aan deze
ruimtevlucht. Twintig jaar
na datum nodigde Dirk
Frimout zijn collega-
astronauten van toen uit
voor een bezoek aan België.
De toenmalige missiecommandant
Charlie Bolden is inmiddels in nog hogere sferen
beland want hij is de huidige administrateur-
generaal van de Amerikaanse ruimtevaart -
organisatie NASA. Bolden en David Leestma
konden wegens andere verplichtingen niet
deelnemen aan het bezoek aan Leuven.
Waren wel present: Kathryn Sullivan, Michael
Foale, Byron Lichtenberg, Michael Lampton,
Richard Chapell, Brian Duffy en uiteraard
Dirk Frimout.

Space Week 2012
From Imagination to Reality
PROF. KRISTIAAN TEMST

‘From Imagination to Reality’ is het motto van de
British Interplanetary Society, een eerbiedwaardige
in Londen gebaseerde vereniging die reeds sinds
1933 actief en op wetenschappelijke basis projecten
voor bemande ruimtevaart ondersteunt. 



Chapell heeft dit zelf ook in de praktijk gebracht: aan de Vanderbilt
University heeft hij een interdisciplinair programma in de wetenschaps -
communicatie opgezet. 

Als laatste kwam dan Dirk Frimout aan het woord, de initiatiefnemer
voor deze astronautenreünie. Frimout vertelde hoe hij het begin van de
ruimterace tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie meemaakte
en hoe zijn generatie daardoor beïnvloed werd. Dirk Frimout deed
ingenieursstudies en begon te werken voor het Belgisch Instituut voor
Ruimte-Aëronomie, dat o.a. instrumenten ontwikkelde die vanuit de ruimte
de atmosfeer observeerden. Toen Dirk Frimout zich realiseerde dat hij
de best geplaatste persoon zou zijn om deze instrumenten effectief te
bedienen in de ruimte, ontstond de droom om zelf astronaut te worden.
En aldus geschiedde. 

“ ‘Een belangrijk neveneffect van
het ruimtevaartprogramma is dat het een
bijdrage geleverd heeft aan de gelijkheid
van vrouwen en mannen in beroepen en
milieus die typisch mannenbastions waren’
(Kathryn Sullivan)”
Naast de succesverhalen klonk af en toe ook de druk die een astronauten -
leven op de persoon en diens omgeving legden. Zo vertelde Brian Duffy
dat zijn echtgenote na zijn vierde ruimtevlucht vroeg: ‘Kan nu eens iemand
anders bovenop een driehonderd meter lange vlam gaan zitten om naar
zijn werk te gaan?’.

Het evenement werd afgesloten met interventies van twee studenten,
Stijn Debackere en Toon Michielsen waarbij zij hun verwachtingen
uitdrukten, evenals hun bezorgdheid dat budgetrestricties het voor de
huidige generatie moeilijker zouden maken om hun droom te realiseren
om een actieve rol te spelen in ruimtevaartprojecten. De astronauten
repliceerden dat we een periode van transitie meemaken waarbij er steeds
meer initiatief genomen wordt vanuit de privé-sector (bv. firma’s die
lanceermogelijkheden aanbieden) en dat dit nieuwe mogelijkheden zal
scheppen. Hun boodschap was unaniem: een wetenschapsstudie is
een sterke basis om de droom te realiseren. t

Foto: dr. Stijn Vandezande

Sullivan heeft drie ruimtevluchten op haar palmares
en was de eerste vrouw die een ruimtewandeling
deed. Vandaag is ze vice directeur van de National
Oceanic and Atmospheric Administration, een groot
wetenschappelijk agentschap dat zich in opdracht
van de regering van de Verenigde Staten toespitst
op de oceanen en de atmosfeer. 

Byron Lichtenberg en Michael Lampton,
respectievelijk een biomedicus en een
astronoom, hadden een gelijkaardig verhaal:
via hun wetenschappelijke expertise geraakten ze
betrokken bij de bouw van wetenschappelijke
instrumenten die aan boord van de ruimtependel
moesten functioneren en in de loop van de
voorbereidingen werd duidelijk dat zij ook
de meest geschikte personen waren om die
experimenten aan boord uit te voeren. 

Michael Foale, die zowel de Britse als de
Amerikaanse nationaliteit bezit, heeft niet minder
dan zes ruimtevluchten op zijn actief, waaronder
een lang verblijf aan boord van het Russische
ruimtestation Mir en het internationale ruimte -
station ISS. Het was Foale die bijna eigenhandig
Mir gered heeft uit een zeer hachelijke positie nadat
het ruimtestation in 1997 in botsing was gekomen
met een onbemand Progress bevoorradings -
ruimteschip. En het was ook Foale die tijdens
een zeer complexe ruimtewandeling een nieuwe
computer installeerde in de Hubble Space Telescope.
Voorheen was hij als fysicus verbonden aan de
Cambridge University in het Verenigd Koninkrijk. 

Ook Rick Chapell had fysica en wiskunde
gestudeerd vooraleer hij astronaut werd.
Wat hem inspireerde, zowel tijdens zijn
wetenschapsstudies als tijdens zijn astronauten -
loopbaan, was de mogelijkheid om dingen te
bestuderen die nog nooit iemand bestudeerd had
en de opwinding wanneer je als eerste een nieuw
fenomeen hebt waargenomen in een experiment.
Chapell benadrukte ook heel sterk de rol van de
overheid, die de verantwoordelijkheid heeft om
onderzoek en exploratie hoog op de agenda
te zetten, te financieren en ervoor te zorgen
dat jongeren hierdoor aangetrokken worden
en het beste van zichzelf kunnen geven. 

Van links naar rechts: dr. Byron Lichtenberg, prof. Walter Thiebaut, prof. Peter Lievens, prof. Christoffel Waelkens, dr. Dirk Frimout,
prof. Rick Chapell, dr. Michael Foale, dr. Kathryn Sullivan, Brian Duffy, dr. Michael Lampton
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S@l: Tijdens uw voorzitterschap was er wellicht weinig tijd om aan onderzoek te doen? 

Zonder meer, veel te weinig tijd. Ik heb wel doctoraten gevolgd en mede -
werkers die bezig waren met onderzoek aangemoedigd, en ik probeerde om
op de hoogte te blijven. Misschien heb ik wat te weinig gedelegeerd, maar in
de context van Kulak is dat ook moeilijk. In een grote organisatie zoals in
Leuven is er een zware overhead, wat zowel voor- als nadelen heeft. Als je in
Leuven een nieuw idee hebt, dan passeert dat via een aantal kanalen en wordt
dan eventueel ondersteund. In Kortrijk zorgen we er gewoon zelf voor dat onze
ideeën worden uitgevoerd. Dat gaat snel en flexibel, maar ik heb altijd geprobeerd
om jonge medewerkers zo weinig mogelijk te belasten met logistieke of
organisatorische dingen. En dat betekent natuurlijk dat je alles zelf doet.
Misschien is dat mijn grote verdienste geweest voor het onderzoek tijdens
die jaren in een beleidsfunctie: dat ik jonge mensen de kans heb gegeven
om op hun onderzoek te blijven focussen.

S@l: Er is in die 8 jaar wel veel veranderd, met name op het niveau van het onderwijs.

Dat klopt, de eerste fase van die ingrijpende wijzigingen is gerealiseerd en heeft
zijn succes bewezen; een tweede fase is nu ingezet en daar zullen we in de
komende jaren hopelijk ook het succes van meemaken. Die eerste fase gaat
dus over de doorstroomopties in de opleidingen wetenschappen in Kortrijk.
Op farmacie na hebben we die op twee jaar gebracht, en na die twee jaar
kunnen ze in de Faculteit Wetenschappen blijven, of doorstromen naar
ingenieurswetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen. Onder meer dank
zij die opties is het studentenaantal van wetenschappen op Kulak gestegen
van een 70-tal naar 250 en zijn we een echte groep W&T geworden. 

S@l: Was het moeilijk om de Leuvense beleidsmakers te overtuigen om dat door
te voeren? 

Het moeilijkste was om de programmadirecteurs mee te krijgen. De opleiding
in die twee jaar in Kortrijk is niet langer een copy-paste-versie van dezelfde
opleiding in Leuven. De implementatie is anders, maar ondertussen heeft
iedereen kunnen vaststellen dat dit goed functioneert.

In zo’n systeem vertegenwoordigt de voorzitter van de Groep W&T op Kulak
uiteraard niet enkel de Faculteit Wetenschappen. De studenten stromen door
naar diverse faculteiten zelfs ook buiten de groep (farmacie). Het is dus echt
wel essentieel om constructief samen te werken met al die faculteiten, en dat
overstijgt het domein van het onderwijs. Eigenlijk is Kulak een voortrekker.
In Leuven worden incentieven gegeven om interdepartementaal onderzoek
te stimuleren; in Kortrijk is dat al jaren een feit. Die interdepartementale
samenwerking is daar gewoon noodzakelijk, ze naar waarde laten schatten
in de verschillende thuisdepartementen is wel eens minder eenvoudig.
Soms vind ik het jammer dat Kulak niet meer structureel betrokken wordt in
beleidsbeslissingen op groepsniveau: beide organisaties hebben hun troeven
en kunnen elkaar versterken, maar soms denk ik dat Leuven te weinig naar
ons luistert.  

Zoeken naar 
INTERVIEW: SISKA WAELKENS

Prof. Paul Igodt is acht jaar
lang voorzitter geweest van

de Groep Wetenschap &
Technologie aan de Kulak.
Toen science@leuven hem

vroeg om een gesprek
daarover, had hij een

karakteristieke reactie:
“ik hou niet zo van achterom

kijken, kunnen we geen
gesprek hebben over

de toekomst?” Bij deze dus,
een verslag van een gesprek

dat eigenlijk vooral over
vandaag ging. 

PROF. PAUL IGODT



S@l: Met die tweede fase doelt u wellicht op de invoering van
de driejarige bacheloropleidingen. Waarom is dat belangrijk? 

Een onderwijsinstelling die geen diploma’s aflevert, is niet zo
zinvol. Het is alsof je ergens een vestiging van een warenhuis
zou openen waar je maar drie of vier producten kunt kopen:
dan gaat iedereen toch gewoon naar de vestiging in een
andere stad waar je alles kunt krijgen. De bachelor in de
geneeskunde was altijd al een driejarige opleiding in Kortrijk,
maar het is echt wel van belang dat de andere faculteiten
volgen. De studenten die nu in het tweede jaar W&T zitten
zijn de eersten die hun derde jaar ook in Kortrijk kunnen doen,
een jaar later zullen die van toegepaste economische
wetenschappen volgen. Maar dat moet echt campusbreed
worden doorgevoerd, ook voor
rechten en letteren. Ik denk dat
Leuven daar iets te defensief is en
durf mist. Kulak is immers geen
concurrent van Leuven voor
de studentenaantallen. In West-
Vlaanderen wonen voorzichtige
mensen met veel gezond verstand.
Zij nemen niet graag risico’s en
willen dat hun kinderen slagen in
hun studies, en de participatie aan universitair onderwijs
ligt er lager dan in de rest van Vlaanderen. De Kulak werkt
drempelverlagend en succesversterkend. 

S@l: In dat derde jaar biedt Kulak de studenten de mogelijkheid om
een internationaal semester te beleven?

Als goede West-Vlamingen zijn ook wij daar tegelijk ambitieus
en voorzichtig in. We bieden een volledig semester op maat
aan bij een beperkt aantal partners en voor een beperkt aantal
studenten, om de kansen te verhogen dat het een succes -
ervaring wordt voor iedereen. We maken afspraken met
LERU-universiteiten: Leiden, Strasbourg en misschien ook
Barcelona, en dan met het nabije Lille. 

S@l: Denkt u niet dat u die studenten nooit meer terugziet?

Het is ook wel degelijk de bedoeling dat wij bachelordiploma’s
afleveren die de studenten voorbereiden op een master opleiding
overal in Europa. Of ze naar Leuven zullen gaan voor het
vervolg, dat hangt deels af van welke ervaringen ze hebben
gehad met docenten, onderzoekers en initiatieven uit Leuven.
Er zijn van die gedreven docenten die met hart en ziel komen
vertellen over waar ze in Leuven mee bezig zijn. Als die de
studenten echt warm kunnen maken, dan kan het even goed
zijn dat iemand die een semester in Leiden spendeert,

vervolgens naar Leuven komt met een stel Leidse vrienden in
zijn kielzog. De zin voor internationalisering die wij meegeven
in de Kulak blijkt trouwens reëel: ik zie alleen al op het lijstje
Erasmusstudenten van wiskunde de jongste jaren een
opmerkelijke proportie ex-Kulakkers..

S@l: Iets heel anders dan: wat denkt u over het tekort aan
leraren wiskunde?

Dat is een ramp! Te weinig mensen schatten de gevolgen
hiervan correct in. Veel afgestudeerden vinden het beroep
van leraar blijkbaar (in het begin) niet aantrekkelijk. Ik denk ook
dat er geen programma van 60 studiepunten nodig is om
een master in de wiskunde voor te bereiden op het onderwijs:

een wiskundige heeft, meer dan
in andere studiegebieden, in zijn
studieloopbaan geleerd om dingen
uit te leggen aan anderen en aan
zichzelf, dat vormt in feite al een
beginnende leraar. En meestal doen
onze studenten dat ook graag en
zeer goed, dus het is echt jammer
dat het beroep niet aantrekt.  

S@l: U hoopt nu meer tijd te hebben voor uw discipline, de algebra,
maar u hebt ook andere bezigheden. U bent de bezieler van de VWO,
de Vlaamse Wiskunde-olympiades.

Ik doe graag aan algebra, maar ik geef ook heel graag les,
en misschien wel mijn grootste plezier is om talent te ontdekken.
Dat kan al heel vroeg. Aan VWO en Kangoeroe samen nemen
zo’n 70.000 leerlingen deel. Langs die weg heb ik jonge
mensen ontdekt met veel en grote talenten, uiteraard ook voor
wiskunde, vaak al jaren voor ze naar de universiteit kwamen.
Veel van die jongeren houden spontaan contact, ze hebben
goede herinneringen aan hun deelname aan de olympiade
en ze zijn enorm bereid om er zich voor in te zetten als wij
dat vragen. Velen zijn uitgezwermd naar prestigieuze functies
in het buitenland; eigenlijk heb ik zo een eigen netwerk van
olympische expats. Nu mijn collega-medestichter van de
olympiades met emeritaat is, ben ik voorzitter geworden
van de organisatie.

S@l: 70.000 leerlingen, dat is wel echt veel: dat gaat niet enkel
over de toptalenten.

De olympiades hebben twee doelstellingen. De eerste is
meteen ook de belangrijkste, hoewel de tweede de meest
zichtbare is. Maar het gaat er dus in de eerste plaats om zo
veel mogelijk jonge mensen aan boord te houden. u

patronen
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“ Ik doe graag aan algebra,
maar ik geef ook heel graag
les, en misschien wel mijn
grootste plezier is om talent
te ontdekken.”
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Zoeken naar patronen

Wetenschappen studeren is niet gemakkelijk,
het vergt inzet en hard werk, en door iets aan
te bieden op een frisse en stimulerende manier,
vorm je een brede gemeenschap van jongeren die
daar motivatie uit putten. De tweede doelstelling is
toptalent ontdekken en stimuleren. En tegelijk kan
je laten zien dat wiskundigen geen zonderlingen
zijn, maar gewone, normale mensen met vaak
een brede culturele of sociale belangstelling. 

Wiskunde is de meest olympische van alle
disciplines, vind ik. Je moet niet noodzakelijk veel
weten, er zijn een hoop “zero-knowledge” vragen
te verzinnen in de wiskunde, waar je vooral moet
laten zien dat je iets kunt. Een wiskundige is
iemand die patronen ziet. Ik zie dat als een techniek
voor geheugencompressie: je kunt enorm
besparen op geheugenruimte als je structuren
ziet, en de dingen op die manier begrijpt. 

S@l: Is dat wat een wiskundige drijft: een zoektocht
naar patronen?

Ja, dat denk ik wel. Ik maak mij een beetje
zorgen over een contrast dat vandaag leeft
tussen de snelheid en vluchtigheid waarmee er
allerlei dingen om ons heen gebeuren, en de
noodzakelijke traagheid van het leerproces.
Onderwijs vergt jaren van oefenen, werken,
proberen en fouten maken, uitleg vragen.
Zoals de maatschappij vandaag draait, is daar
weinig ruimte voor. ICT is voor mij een manier
om met inhoud om te gaan, maar vandaag moet
alles ICT zijn en blijft er minder aandacht over
voor de inhoud. Dat is een beetje tragisch;
zonder werkkracht, arbeidsethos en aandacht
voor inhoud en kwaliteit komen we er niet.

De drive van een wiskundige is zeer inhoudelijk.
Hij zal altijd proberen om intuïtieve inzichten hard
te maken met een bewijs. Vaak gaat het om
dingen die al bestonden, waarvan je kon
vermoeden of zelfs “voelen” dat het klopt,
maar die in de wiskunde worden herontdekt
en een nieuwe status verwerven. 

S@l: We zijn benieuwd naar de patronen die men
binnenkort zal ontdekken. Bedankt voor uw tijd! t

VERSLAG

Op stage in de
(bio)chemiesector:

de ervaringen
De startende masters in de opleidingen chemie
en biochemie en biotechnologie kunnen tijdens

een externe stage in binnen- of buitenland
kennismaken met (bio)chemie in een industriële

of onderzoeksomgeving. Het is tegelijkertijd
een goede gelegenheid voor de studenten om te
ontdekken wat hun kennis in de beroepspraktijk

waard is. Ze doen ervaring op met bedrijfs -
structuren, bedrijfsmentaliteit en de verschillende

functies van een master in de chemie of
biochemie en biotechnologie in een bedrijf of

onderzoeksinstelling. Soms gebeurt het zelfs dat
deze toekomstige masters door hun ervaring of
contacten al een basis leggen om na hun studie

hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. 

“Soms gebeurt het zelfs dat deze
toekomstige masters door hun ervaring
of contacten al een basis leggen om na

hun studie hun eerste stappen
op de arbeidsmarkt te zetten.”



Mijn stageproject bij Danone was de validatie en
implementatie van een ATP-meter in de productie -
zone. Dat toestel meet, via een luciferine-luciferase-
gebaseerde reactie, de concentratie ATP die op een
oppervlak aanwezig is. Zo kan je zien of een oppervlak
voldoende werd gereinigd, of dat er micro-organismen
of voedselresten zijn achtergebleven. Als je te veel
ATP vindt, moet er een nieuwe reiniging of desinfectie
gebeuren. Door de controle met de ATP-meter zijn
er minder vaak microbiologische problemen bij
de opstart van de productie. Dat betekent dat er
minder product moet worden vernietigd. 

Ik heb grenswaarden voor het toestel opgesteld,
en gaf de machineoperatoren een opleiding om
het toestel in de productiezone te gebruiken.
De opbouw van een nieuwe productielijn werd
gedeeltelijk gevalideerd met behulp van de ATP-meter.
Daarna mocht ik stalen analyseren voor de micro -
biologische validatie van deze nieuwe lijn. 

Daarnaast heb ik de laboranten in het kwaliteitslabo
van Danone geholpen bij de dagelijkse kwaliteits -
controle op de producten.

Ik heb veel geleerd over zelfstandig werken aan het
project, en in team werken bij de kwaliteitscontrole.
Het was een uitdaging om mensen met een verschillende
achtergrond te informeren over het project en een
opleiding te geven. Het is goed om te weten dat je
met een diploma biochemie en biotechnologie niet
enkel in een onderzoeksgericht bedrijf terecht kan,
maar ook in een productiebedrijf.

Elien stelde de methode op punt
om de ATP-concentratie op
oppervlakken te meten 

Elien Roose

1ste master biochemie en biotechnologie 2011-2012
Stageplaats: Danone - Rotselaar

Bij mijn zoektocht naar een stageplaats viel mijn oog
onmiddellijk op ReGenesys, een klein bedrijf dat zich
richt op onderzoek naar het gebruik van stamcellen
als therapie. 

De eerste weken van mijn stage heb ik mij verdiept
in de literatuur, achtergrondkennis opgedaan over
stamcellen, en werden mij verschillende technieken
aangeleerd waaronder celkweek, differentiaties van
stamcellen en qPCR. Daarna ben ik ingeschakeld in
een project dat nog maar net opgestart was. Dit was
een unieke ervaring: er was nog niets geoptimaliseerd
en we werden geregeld geconfronteerd met
onvoorziene problemen. 

Ik heb enorm veel bijgeleerd. Naast de nieuwe
technieken heb ik vooral geleerd om mee te denken
over oplossingen wanneer er zich een probleem
voortdoet: de literatuur nagaan om te zoeken naar
oplossingen om kennis op te doen en te leren
redeneren wat de oorzaak achter je probleem zou
kunnen zijn. Ook heb ik geleerd op een juiste manier
conclusies te formuleren rond de experimenten die ik
heb gedaan, en hoe er in een bedrijf gerapporteerd
wordt. 

Ik zou een externe stage voor iedereen aanraden.
Ik heb veel te danken aan mijn uitstekende
begeleiders bij ReGenesys en het hele ReGenesys-
team. Ik werd beschouwd als een volwaardige
werkkracht en ik heb ook altijd het gevoel gehad
dat ik veel vertrouwen kreeg en de kans kreeg om
zelfstandig te leren werken. In zo’n omgeving leer je
als student ontzettend veel bij. 

Katleen exploreerde
de mogelijkheden van
stamceltherapie 

Katleen Peymen 

1ste master biochemie en biotechnologie 2011-2012
Stageplaats: ReGenesys - Heverlee
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Biocartis is een jong bedrijf dat een
aantal platformen heeft ontwikkeld om
snel menselijke stalen te analyseren.
Biocartis heeft vestigingen in Lausanne
(Zwitserland), Eindhoven en Mechelen.

Mijn stage was in de vestiging in Mechelen.
Daar heb ik me bezig gehouden met het
optimaliseren van de RNA-extractie in
een van de platformen. Het was een heel
interessant R&D-project waar ook heel wat
“out of the box thinking” bij kwam kijken. 

In tegenstelling tot de practica die we
de vorige jaren aan de universiteit hadden,
waren de uitkomsten van de experimenten
vooraf onbekend. De resultaten vielen wel
eens tegen (hoewel de theorie zeer mooi
klonk), maar waren vaak wel bevredigend.
Het was dan ook heel fijn om mijn project
in een positieve richting te zien evolueren.
Wanneer binnenkort dit platform en
essays waarin een RNA-extractie vereist
is, op de markt komen, zal ik zeer fier zijn
omdat ik de kans had om daar aan mee
te werken.

Met een zeer enthousiaste mentor, een
gedreven team en fijne collega’s was
de sfeer bij Biocartis steeds goed. Er was
een gepast evenwicht tussen begeleiding
en zelfstandig werk. Na een tijdje draaide
ik mee alsof ik een gewone werknemer was
en werden mijn resultaten gewaardeerd.

Aan mijn stage bij Biocartis heb ik enkel
goede herinneringen.

Elke optimaliseerde
de RNA-extractie op
een Apollo-platform 

Elke De Zitter 

1ste master biochemie en
biotechnologie 2011-2012
Stageplaats: Biocartis - Mechelen

Van mijn keuze voor DSM heb ik nooit spijt gehad. Er wordt op alle
vlakken goed voor je gezorgd, ze bieden je zelfs een studio aan in
Sittard, in een gebouw met andere stagiaires van verschillende
nationaliteiten. 

Ik had binnen het Material Science Center de opdracht polyamide -
blends te bestuderen. De eerste weken heb ik mij toegelegd op
een literatuurstudie van het onderwerp. Gelukkig kon ik het
leeswerk al gauw afwisselen met het eerste experimentele werk.
Het voordeel van een stage bij een groot bedrijf als DSM, is dat je
enorm veel mogelijkheden hebt. Als je een bepaalde analyse nodig
hebt, is de kans groot dat ze die kunnen doen binnen het bedrijf.
En tussen de vele werknemers vind je altijd wel iemand met
de kennis die jij nodig hebt. 

Wat ik ook fijn vond, is dat ze je zelfstandig laten werken. Je krijgt
de nodige hulp, maar ook de vrijheid om zelf eens iets te proberen.
Na een paar weken zoeken naar de juiste weg, heb ik ingezien dat
het belangrijk is om zelf initiatief te nemen en de hulp te zoeken
die je nodig hebt, en dan bleek dat de mensen altijd vriendelijk en
behulpzaam waren. Ook mijn begeleiders waren erg vriendelijke
en stimulerende mensen.

Ik kijk terug op een leuke en leerrijke periode. Ik zou een stage bij
DSM zeker aanraden aan toekomstige masterstudenten. 

Tine bestudeerde polyamideblends 

Tine Hardeman  

1ste master chemie 2011-2012
Stageplaats: DSM - Geleen 

Op stage in de (bio)chemiesector: de ervaringen



Eindelijk de kans om kennis te maken
met het leven als beroeps chemicus.
Philips Research in Eindhoven, een multi -
national met uitstekende faciliteiten en
een gezonde werksfeer, was een ideale
stageplek. 

Ik deed onderzoek naar de zelf assemblage
van blokcopolymeren in dunne lagen.
Die dunne lagen kunnen vervolgens
gebruikt worden om het gevormde patroon
over te zetten naar een anorganisch
substraat, door middel van etsen.
Ik kreeg de kans om voor het eerst in
een cleanroom te werken. Tijd en budget
zijn beperkt, dus moet je alle handelingen
zo correct en efficiënt mogelijk uitvoeren,
wat heel wat planning vereist. Ik werkte
ook met gevaarlijke solventen (zoals
benzeen), dus veilig werken was zeer
belangrijk. Daarvoor kon ik wel vertrouwen
op de goede praktijken die ik aan
de KU Leuven heb geleerd.

Voor de wekelijkse teammeeting moet je
je eigen bijdragen brengen. Dat dwingt je
om vanaf het begin kritisch te zijn op
je eigen werk. Je leert ook om de
essentie van een proef of onderzoek op
een effectieve manier over te brengen. 

De begeleiding was bijzonder competent.
Je krijgt snel het vertrouwen om je eigen
proeven op te stellen, maar toch is er
altijd iemand beschikbaar als je met
vragen zit. Bovendien is Eindhoven
een leuke stad. Je leert snel veel andere
Philips interns kennen, een multiculturele
en gemotiveerde groep mensen. 

Koen onderzocht
de zelfassemblage
van blokcopolymeren 

Koen Nickmans  

1ste master chemie 2011-2012
Stageplaats: Philips Research -
Eindhoven 

Mijn stage was een geweldige ervaring en heeft me een positieve
blik gegeven op de functie van een onderzoeks wetenschapper
in een industriële bedrijfsomgeving.

Eigenlijk waren er in het R&D centrum van Cargill in Vilvoorde geen
openstaande stageprojecten, maar omdat ze er zo graag werken
met stagiairs, werd ik ingeschakeld in een lopend project. Het doel
van dit project is om een nieuw zetmeelproduct te ontwikkelen:
voorververstijfselde zetmelen, die zwellen in koud water, bestaan al
langer, maar een experimenteel productieproces van Cargill zou
gebruik maken van oververhitte stoom. Het voordeel daarvan is
dat het resulterende zetmeel microbiologisch stabiel is. Dat is van
groot belang in voedingsmiddelen, zoals in babymelk. 

Mijn verantwoordelijkheid was om de zetmeelstalen van deze
productietrials te karakteriseren, wat betreft hun fysico-chemisch
gedrag. Deze resultaten gebruikten we dan om het productie -
proces te optimaliseren. 

Door mee te werken in een groter projectteam heb ik veel geleerd;
niet alleen het samenwerken met andere wetenschappers, maar ook
het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van bepaalde
metingen en het organiseren van werk en resultaten. Ik kreeg ook
veel vrijheid om zelfstandig dingen uit te zoeken en om na te denken
over bepaalde problemen. Mijn persoonlijke motivatie om aan
wetenschappelijk onderzoek te doen, is er versterkt uit gekomen.
Trouwens, bij Cargill doen ze er alles aan om het je comfortabel
te maken. De mensen zijn er allemaal heel vriendelijk, sociaal
en hulpvaardig.

Joris optimaliseerde het productieproces
van zetmeelproducten 

Joris Roosen  

1ste master chemie 2011-2012
Stageplaats: Cargill - Vilvoorde
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Op 5 oktober 2012 werd het gouden
jubileum van het Instituut voor

Theoretische Fysica gevierd met een reeks
boeiende en onderhoudende lezingen
(zie http://itf.fys.kuleuven.be/50/ voor

meer informatie en links naar het
programma en de presentaties).

Science@leuven sprak met professor
Frans Cerulus, die het instituut vijftig jaar

lang heeft zien groeien en bloeien.

S@l: Wat doet een theoretische fysicus eigenlijk? Ik neem toch aan
dat ook een experimentele fysicus bezig is met modellen
vooropstellen?

Experimentele fysica, zoals alle experimentele wetenschappen,
vertrekt van een aantal onderstellingen, die de wetenschapper
gaat testen in experimenten. Analyse van de experimentele
resultaten leidt tot bijstelling van de onderstellingen en de
planning van nieuwe experimenten. Wiskunde functioneert
anders: dat is een wetenschap van structuren, niet van feiten
uit de natuur. Wiskundigen experimenteren in hun hoofd, ze
vertrekken van een aantal “bekenden” om na te denken over
nieuwe, meer omvattende of meer gespecialiseerde structuren.
Vervolgens gaan ze testen of die nieuwe structuren “macht”
hebben, of ze iets bijbrengen aan het denken. De theoretische
fysicus beweegt zich in een domein daartussen. Fysici hebben
structuren nodig en ontlenen die meestal aan de wiskunde.

Ze experimenteren met suggesties vanuit wiskunde en
suggereren soms op hun beurt nieuwe structuren voor
de wiskundigen om naar te zoeken. 

S@l: Misschien kan u een voorbeeld geven?

Toen ik in de late jaren 1950 in het CERN werkte, was ik bezig
met de analytische eigenschappen van de verstrooiings -
amplitude bij botsing van deeltjes. Stel je twee deeltjes voor
die met elkaar botsen, vanuit de botsing uiteenvliegen,
in een baan onder een bepaalde hoek ten opzichte van de
oorspronkelijke baan. Je kunt wiskundige modellen opstellen
voor de verstrooiing in functie van die hoek; dat leidt normaal
tot reële functies van de hoek en de botsingsenergie. Vat je die
functies op als complexe functies van complexe veranderlijken,
dan zie je opeens wetten en verbanden die je nooit zou
ontdekt hebben zonder die “hogere” structuren. Maar je zoekt
dus eigenlijk naar manieren om zo’n fenomenen te beschrijven
met wiskundige structuren, zodat je ze beter begrijpt. Het is
ook wel complexer dan wat ik hier vertel hoor, bij één botsing
ontstaan meestal zo’n tweehonderd deeltjes. De analyse
daarvan is een aparte subspecialiteit geworden, die heel wat
informatica vereist. Er is ook altijd een wisselwerking tussen
theorie en experiment; zo voorspelt de theorie bijvoorbeeld
dat er een intermediair boson moet bestaan, en dan proberen
theoretici samen met experimentatoren uit te zoeken hoe we
dat zouden kunnen zien en herkennen.

S@l: In het CERN, een tempel van experimentele fysica, zitten dus
permanent theoretici?

Jawel, er zitten enkele permanente theoretici, en dan een
aantal die voor drie of zes jaar benoemd zijn, en bursalen die
één of twee jaar daar verblijven; en natuurlijk veel bezoekers
van andere instituten. 

Een bron van nieuwe
denkbeelden
INTERVIEW: SISKA WAELKENS

Mgr. Honoré Van Waeyenbergh Marc de Hemptinne Augustin Van Itterbeek Georges Lemaître Charles Manneback



Die rol als ontmoetingscentrum is heel belangrijk.
Nu hebben die grote instituten wel een beetje hun
monopolie verloren, tenminste voor wat de theorie
betreft. De experimenten plannen en uitvoeren
om de theorie te verifiëren, daarvoor ben je nog
steeds afhankelijk van instellingen als het CERN,
maar met de communicatiemogelijkheden van
vandaag kunnen theoretici wereldwijd meedenken.

S@l: Dit jaar, op 5 oktober, vierde het Instituut voor
Theoretische Fysica van de KU Leuven zijn vijftigste
verjaardag. U lag mee aan de basis van dat Instituut?

Het ITF is niet op een bepaalde dag gesticht,
zo’n onderzoeksgroep groeit geleidelijk. Ik ben
wel in 1962 benoemd als docent, en dat is dan
zo’n beetje als startdatum gekozen. Maar eigenlijk
was er daarvoor al een basis gelegd en is er pas
tijdens de jaren daarna een manier van werken
opgebouwd waardoor je van een onderzoeks -
groep kan spreken. 

S@l: Was er voor de jaren 60 dan geen theoretische
fysica in Leuven?

O, jawel hoor. Er waren drie belangrijke hoog -
leraren bezig met theorie, en niet de minste:
één van hen was Georges Lemaître, die we niet
meer moeten voorstellen. De anderen waren
Charles Manneback, één van de eerste fysici
die met de theorie van golfmechanica van
Schrödinger aan de slag zijn gegaan, en Louis
Bouckaert, eerste auteur van een paper uit 1936
over symmetrie-effecten op de eigenschappen van
vaste stoffen, dat nog steeds wordt geciteerd.
Maar die drie mensen werkten individueel, elk met
hun eigen studenten, en die manier van werken
werd vanaf de jaren 1960 toch minder nuttig.
Vanaf die periode zijn de instituten die echt
vooruitgang boeken, die waar pakweg zes of
meer mensen samen nadenken over specifieke
problemen, met gebundelde creativiteit en kennis.
Monseigneur Van Waeyenbergh, de toenmalige
rector van onze universiteit, heeft dat in Leuven
mogelijk gemaakt door naast mij ook David
Speiser te benoemen; en daarbovenop werd
een permanente functie gecreëerd voor een gast -
professor die wij telkens voor een jaar konden
aantrekken. 

Soms tot lichte wrevel van onze collega’s uit de experimentele fysica,
trokken wij de meest briljante studenten aan, zodat we snel voldoende
kritische massa hadden om een groep van betekenis te worden. En dan
hebben we nog een belangrijke onderzoekstoelage gekregen van het
I.I.K.W. (Interuniversitair instituut voor kernwetenschappen), een dochter
van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, met mandaten voor
onderzoekers, zodat we echt een vlucht konden nemen.

“ De experimenten plannen en uitvoeren om
de theorie te verifiëren, daarvoor ben je nog
steeds afhankelijk van instellingen als het CERN,
maar met de communicatie mogelijkheden
van vandaag kunnen theoretici wereldwijd
meedenken.”
S@l: Spitst theoretische fysica zich vooral toe op kernfysica en elementaire deeltjes?

Het ambacht van de theoreticus is om uiterst complexe zaken begrijpbaar
en berekenbaar te maken. Dat komt ook in andere domeinen van de fysica
van pas, die te maken hebben met vaste stof of biologie. Eigenlijk is het
concrete werk op die vijftig jaar niet zo veel veranderd. Zowat de helft van
wat een theoreticus doet is niet gebonden aan computers. Er zijn natuurlijk
bepaalde takken die veel rekenkracht vereisen maar vaak gaat het er toch
om, een opvulling te zoeken voor logische hiaten, een meer omvattende
theorie te bouwen of eenvoudig mogelijke verklaringen te zoeken voor
experimentele resultaten die niet kloppen met de bestaande modellen.
Er is natuurlijk wel een grote verandering door het feit dat communicatie
zoveel makkelijker is geworden. We kunnen nu intensief samenwerken
met collega’s elders.

S@l: U bent, onwaarschijnlijk maar waar, al 20 jaar met emeritaat. Bent u nog
actief bezig met theoretische fysica? 

Kort na het emeritaat kreeg ik van David Speiser een voorstel om mee te
werken aan een reeks publicaties over de Bernoulli-dynastie. Ik heb daar
één boekdeel voor geschreven, en ik ben mij blijven toeleggen op de
geschiedenis van de fysica. Ik durf beweren dat ik een expert ben in
de fysica van de 18de en ook wel van de 19de eeuw. Ik zou heel graag
verder de 20ste eeuw bestuderen, want heel wat van de technologie
van vandaag gaat terug op fysica ontdekt in de jaren 1920-1970. u

Louis Bouckaert David Speiser Frans Cerulus
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S@l: Over de geschiedenis van fysica aan de KU Leuven in die periode weet u
wel alles. 

De experimentele fysica werd gedragen door twee professoren:
de Nederlandstalige Van Itterbeek, specialist in lage temperaturen, en de
Franstalige de Hemptinne, die zich gespecialiseerd had als spectroscopist
en na de Tweede Wereldoorlog zijn onderzoek in de richting van kernfysica
bracht. Het is de Hemptinne die mij gecontacteerd heeft toen voor Lemaître
en Manneback het emeritaat naderde, en hij nieuw bloed zocht voor de
theoretische fysica. Van Itterbeek had niet zo veel voeling met de theorie. 

S@l: Was u al langer geïnteresseerd in kernfysica en elementaire deeltjes?

Mijn eerste belangrijke onderzoekservaring heb ik in Kopenhagen
opgedaan, daar hield ik mij bezig met de classificatie van elementaire
deeltjes die de experimentatoren vonden. Daarna ben ik dus naar Genève
gegaan, waar ik de jongste was van het team theoretici. De deeltjes -
versneller was in aanbouw, en de directeur van het centrum kwam ons
de vraag stellen: kunnen jullie uitrekenen wat we kunnen verwachten als
we protonen laten botsen? Er was toen één theorie om ons op te baseren,
die van Fermi, die stelde dat er twee factoren zijn die daarbij meespelen:
de wisselwerking tussen de deeltjes in kwestie – en die kan je grofweg
afschatten –, en het aantal mogelijke toestanden die te bereiken zijn in die
omstandigheden. Die tweede factor is een zware om mee te rekenen,
want dat varieert enorm. In principe moet je een volume uitrekenen in
hogere dimensies, een vijftienvoudige integraal bijvoorbeeld. Dit kon in de
extreme gevallen dat de deeltjes heel traag of heel snel zijn. Maar hier zit je
precies in de zone waar vereenvoudigingen niet kunnen. Samen met een
oudere Duitse collega heb ik me toen in dat probleem verdiept: hoe kunnen
we zo’n complexe fenomenen berekenbaar maken?

“ Ik denk dat we als wetenschappers moeten
proberen te beletten dat mensen er een
vertekend wereldbeeld op nahouden.”
S@l: En bent u daar uit gekomen?

We hebben een manier gevonden, ja. Ik had pas een artikel gelezen over
Monte Carlo integratie: een systeem om integralen numeriek uit te rekenen
via toevalsgetallen. En ik was er achter gekomen dat het steeds mogelijk
was het probleem te herleiden tot een statistiek van n (= het aantal deeltjes)
punten op een lijn. Het genereren van die statistiek lieten we over aan de
computer van het CERN. Die machine zag er wel niet uit zoals moderne
computers: om gegevens in de computer in te voeren gebruikten we
telexlint, de output kwam er ook uit in de vorm van een telexlint dat
we dan door een telexmachine lieten aflezen. 

S@l: Maar dat type onderzoek hebt u niet meer gedaan na uw aanstelling in Leuven?

Ik heb mij dan meer toegelegd op de analytische eigenschappen van
verstrooiingsamplitude, iets waar onder andere Désiré Bollé zijn doctoraat
over heeft gemaakt. 

Ik heb mijn studenten altijd sterk aangemoedigd
om expertise te gaan opdoen bij buitenlandse
topgroepen, en zo breng je een hoop kennis
binnen in je groep. Wanneer de groep groter
werd, en de collega’s Raf Dekeyser en André
Verbeure hem vervoegden, hebben we ons ook
niet meer exclusief toegelegd op elementaire
deeltjes, want ook in andere takken van de fysica
speelt de theorie een essentiële rol. Het is zeker
een meerwaarde om geen “monocultuur” van
één discipline in huis te hebben. Mensen zijn met
verschillende dingen bezig, spreken daarover met
elkaar, en iedereen krijgt daar nieuwe inzichten van. 

S@l: Iets heel anders dan: u bent ook actief op de
online vraagbaak ikhebeenvraag.be. Denkt u dat het
belangrijk is om aan wetenschapscommunicatie
te doen?

O ja, ik geef soms nog lezingen voor een publiek
van leken. Ik denk dat we als wetenschappers
moeten proberen te beletten dat mensen er een
vertekend wereldbeeld op nahouden. De mensen
moeten weten welke denkbeelden vandaag
gangbaar zijn, en welke dat niet zijn. Wat kan de
wetenschap en wat kan zij niet? Er zijn mensen
die denken dat kernfysica des duivels is, en
elektriciteit uit kerncentrales giftig. Wel, het is toch
belangrijk om dat in het juiste perspectief te zien. 

Theoretische fysica is een voortdurende bron van
nieuwe denkbeelden. We kijken niet meer naar
de materie zoals Aristoteles of Thomas van
Aquino of Descartes of Kant keken, we weten
zoveel meer. Hoe beter we de natuur begrijpen,
hoe beter we kunnen zien waar ze ons grenzen
zet, en waar ze ons mogelijkheden biedt. t

Een bron van nieuwe denkbeelden

Celestijnenlaan 200D
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 augustus tot 31 oktober 2012

RICHTING DATUM (2012) NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n WISKUNDE 23 augustus Ana-Irina NISTOR Contributions to the Differential Geometry of F. Dillen
Curves and Surfaces in 3-dimensional Manifolds

n FYSICA 30 augustus Nima ARJMANDI Nanopore Spectroscopy and Its Application in L. Lagae / 
Characterization of Nanometer Sized Biological G. Matthijs / 
Objects G. Borghs

n BIOLOGIE 6 september Edgar E. GARECA LEÓN Conservation of the tropical high mountain tree O. Honnay / 
genus Polylepis in Bolivia – a combined ecological M. Hermy
and genetic approach

n GEOLOGIE 7 september Dieter BREMS Mineralogy and geochemistry of Mediterranean P. Degryse
sand deposits as a raw material for Roman natron
glass production 

n FYSICA 12 september Ahn Phuc Duc NGUYEN Point defects at and near interfaces of functional A. Stesmans
semiconductor(Si, Ge)/insulator stacks probed
by multifrequency electron spin resonance 

n GEOGRAFIE 14 september Praveen PANDEY Assimilating remotely sensed cloud parameter N. Van Lipzig /
for improved regional air quality simulations K. De Ridder

n FYSICA 14 september Eliran BOKSENBOJM Response and heat in non-equilibrium C. Maes

n GEOGRAFIE 17 september Doaa Ahmed Shehata Public Housing and Livelihood, a comparative study  C. Kesteloot /
ABOUELMAGD in Greater Cairo E. Corijn

n CHEMIE 19 september Peter MANGWALA Characterization of antimalarial related compounds L. Van Meervelt
KIMPENDE by X-ray diffraction and spectroscopic methods

n BIOLOGIE 24 september Dries VEKEMANS Diversification of MADS-box genes in flowering plants K. Geuten /
E. Smets

n TOERISME 24 september Bart NEUTS Crowding perception determinants and the D. Vanneste /
consequence for urban space utility: a choice M. Loopmans /
experiment exercise on tourist place consumption J. Bryon

n FYSICA 25 september Laurent SOURIAU Fabrication of (Silicon)-Germanium on insulator W. Vandervorst /
substrates by the Germanium condensation technique M. Heyns

n GEOGRAFIE 26 september Ihab Nafie Lotfy Evolution of South-Rayan Dune Field (Central Egypt) G. Verstraeten
MOHAMED and its interaction with the Nile fluvial system

n STERRENKUNDE 26 september Kristof SMOLDERS A Spitzer spectroscopic survey of S-type AGB stars H. Van Winckel /
L. Decin /
J. Blommaert

n WISKUNDE 27 september Andrey DIVIN Role of electron scale processes in collisionless G. Lapenta /
magnetic reconnection H. Van Winckel

n INFORMATICA 28 september Srikeerthana KUCHI Analyses of serine proteases and serine protease  P. De Causmaecker /
inhibitors: Evolutionary and structural insights E. Decaestecker

n INFORMATICA 28 september Stefaan HASPESLAGH Negotiation at the short and mid term level supported P. De Causmaecker 
by analysis of nurse rostering problems

n INFORMATICA 1 oktober Mustafa MISIR Intelligent hyper-heuristics: a tool for solving generic P. De Causmaecker /
optimisation problems G. Vanden Berghe /

K. Verbeeck

n INFORMATICA 4 oktober Francisco BONACHELA Heterogeneous information sources for bioinformatics: P. De Causmaecker /
CAPDEVILA integration methodology, search algorithms and H. Deckmyn /

case studies Y. Moreau

n BIOCHEMIE 8 oktober Stijn DE GRAEVE Mammalian ribosomal protein RPS3A counteracts P. Van Dijck /
alpha-synuclein toxicity in a Saccharomyces J. Thevelein
cerevisiae model system

n BIOLOGIE 26 oktober Maarten VANHOVE Species flocks and parasite evolution - Towards a F. Volckaert /
co-phylogenetic analysis of monogenean flatworms T. Huyse /
of cichlids and gobies J. Snoeks
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Prof. Luc De Meester is de initiatiefnemer van het
KU Leuven excellentiecentrum rond Eco- en Socio-
Evolutionaire dynamieken. Dat centrum verenigt
een aantal groepen aan de KU Leuven die
onderzoek verrichten rond ecologie en evolutie.
Hij is gefascineerd door hoe populaties en
gemeenschappen reageren op veranderingen in
de omgeving, en geeft die fascinatie moeiteloos
door aan argeloze interviewers.

S@l: Ecologie als wetenschapsdomein is voor nogal wat mensen onbekend
terrein. Kan u ons enkele belangrijke recente ontwikkelingen schetsen?

De meeste mensen stellen zich bij ecologie iets voor als “natuurlijke historie”,
met groene jongens die met een netje insecten vangen. De realiteit is
anders, hoewel insecten vangen met een netje best leuk kan zijn natuurlijk.
In de praktijk is ecologie een complexe wetenschap waarin doorgedreven
statistische analyses, experimenteel werk en modelleren een belangrijke rol
spelen. Het onderzoek in de ecologie heeft in de laatste zeg maar 20 jaar
een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook mijn denken diepgaand
veranderd. Ik denk hier aan vier belangrijke conceptuele ontwikkelingen:
het denken in termen van metapopulaties en metagemeenschappen,
het idee van regime shifts – een soort catastrofemodel toegepast op
ecosystemen, de relatie tussen biodiversiteit en het functioneren van
ecosystemen – met ermee verbonden het hele verhaal van de ecosysteem -
diensten, en ten slotte het relatief recente inzicht dat ecologie en evolutie
continu met elkaar interageren, wat leidt tot zogenaamde eco-evolutionaire
dynamieken.

Als ik naar een landschap kijk, dan zie ik een mozaïek van omgevings -
gradiënten die bewoond wordt door metapopulaties en metagemeenschappen.
Een metapopulatie is een verzameling populaties die wel een eigen dynamiek
hebben maar ook met elkaar in interactie staan – vergelijk het met dorpen
met een zekere mobiliteit van mensen er tussen. De metapopulatie-ecologie
heeft een stevige basis in wiskundige modellen en is belangrijk voor
toepassingen als natuurbehoud en epidemiologie. Als je verschillende
soorten tegelijk beschouwt, spreken we van metagemeenschappen.
In onze groep zaten we, deels zonder het aanvankelijk zelf te beseffen,
snel mee op de trein van de metagemeenschapsecologie. 

Toen ik ben gestart in Leuven, had ik het idee
om parallel onderzoek te doen naar populaties
en gemeenschappen in het natuurreservaat
De Maten, een heel leuk reservaat met een aantal
vijvers en meren die met elkaar verbonden zijn.
Wat we nu doen bouwt eigenlijk nog verder
op dat in wezen zeer eenvoudige idee.
Karl Cottenie, nu hoogleraar aan de University
of Guelph in Canada, heeft in 2002 bij ons zijn
doctoraat behaald met een onderzoek over
meta gemeenschappen. Zijn onderzoek kwam net
op het juiste moment en paste helemaal in de
nieuwe concepten die toen werden ontwikkeld.
Karl is trouwens op dit ogenblik voor een
sabbatical terug in onze groep.

S@l: Dat was dus het eerste van die vier
denkpatronen. Wat was het volgende?

Een tweede voor mij zeer belangrijke vernieuwing
in het ecologisch onderzoek is de idee van
regime shifts. Dat is de toepassing van de
catastrofetheorie op ecosystemen. 

Ecosystemen
in evolutie
INTERVIEW: SISKA WAELKENS

Daphnia
Foto: Joachim Mergeay, voormalig postdoc, nu actief bij INBO



Wanneer een ecosysteem een stress ondergaat, dan vertoont
het aanvankelijk een zekere veerkracht. Maar wanneer de
stress boven een bepaald niveau komt, dan resulteert dat niet
in een geleidelijke verandering, maar een snelle omslag naar
een totaal andere toestand. Van een regenwoud naar een
halfwoestijn, van een prachtig koraalrif naar een met zeewier
overgroeid maanlandschap, van visrijke kustgebieden naar
door kwallen gedomineerde systemen. Omdat de omslag
schijnbaar onverwacht optreedt en het herstel moeilijk is,
is het belangrijk onderzoek te doen naar signalen die zo'n
omslag aankondigen, en naar het stressniveau waarop
de omslag optreedt, het zogenaamde "tipping point".
Met empirisch onderzoek en modellen proberen ecologen
bijvoorbeeld te voorspellen wat de respons van ecosystemen
zal zijn op klimaatveranderingen en andere antropogene
invloeden zoals overbevissing en pollutie. 

“ Ik ben ervan overtuigd dat inzichten
in eco-evolutionaire dynamieken
essentieel zijn voor het natuurbehoud
en het voorspellen van de biologische
responsen op antropogene impact,
inclusief klimaatverandering.”
S@l: Het lijkt alsof ecologen een aanzienlijk deel van hun tijd met
keiharde wiskunde bezig zijn. Klopt dat?

Modellen en krachtige statistiek zijn in de ecologie zeer belangrijk.
Het is jammer dat jongeren soms voor biologie kiezen als een
negatieve keuze, als een opleiding wetenschappen met niet te
veel wiskunde. Wie onderzoek doet in de moleculaire biologie,
moet goed thuis zijn in de chemie. Wie onderzoek doet in
ecologie, heeft veel nut aan kunde in modelleren en werkt
vaak met uitgebreide datasets waar straffe statistiek op wordt
losgelaten. Onze studenten kunnen een keuzevak “modelleren
in de biologie” volgen. Studenten die niet van wiskunde
houden, blijven daar van weg, maar eigenlijk zou het misschien
wel een verplicht vak moeten zijn. Ik ben geneigd een oproep
te lanceren: wiskundige knobbels, gebruik je talent in
de ecologie en de evolutiebiologie.

S@l: U vermeldt ook ecosysteemdiensten: in het kader van discussies
over biodiversiteit en natuurbehoud is dat behoorlijk actueel. 

Dat is dus een derde belangrijk onderwerp van ecologisch
onderzoek: het ontstaan en behoud van biodiversiteit en de
relatie tussen biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen.
En goed functionerende ecosystemen zijn ontzettend nuttig
voor de mensenmaatschappij. De lijst van ecosysteemdiensten
is lang en divers, dat gaat van de voorziening van zuiver water
en materialen, over luchtzuivering, erosiepreventie, bestuiving
van landbouwgewassen, klimaatregulatie tot genetische en
zelfs geneeskrachtige hulpbronnen. 

Recent onderzoek toont steeds nadrukkelijker aan dat
biodiversiteit essentieel is voor het verzekeren van die
diversiteit aan diensten. Dat stemt tot nadenken, want de
snelheid waarmee soorten uitsterven is momenteel naar
schatting honderd tot duizend maal hoger dan normaal.

S@l: En dan komen we tot de eco-evodynamieken, een term die wel
wat duiding vraagt.

Inderdaad, dat is het domein waar wij vandaag het meest in
investeren. In de praktijk combineren we dat met onderzoek
op de andere thema's die ik aanhaalde, en net die combinatie
vind ik zo boeiend. We bestuderen interacties tussen ecologische
en evolutionaire dynamieken in populaties en gemeenschappen.
Je wil bijvoorbeeld weten wat een klimaatsverandering
teweegbrengt in een gemeenschap. Wel, er zullen migraties
optreden van soorten die koudere gebieden opzoeken,
en daardoor zal de samenstelling van gemeenschappen
veranderen. Maar die klimaatsverandering heeft ook een invloed
op de evolutie van de al aanwezige soorten, en daardoor kan
de verandering van de gemeenschap worden beïnvloed.
De bestaande modellen die voorspellen hoe soorten en
ecosystemen zullen reageren op klimaatsverandering houden
geen rekening met evolutie. De soort die wij het meeste
bestuderen is de watervlo Daphnia, en we stellen vast
dat die populaties zich in een kwestie van enkele jaren of
zelfs maanden genetisch aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Precies de vaststelling dat evolutionaire
responsen zo snel kunnen gaan, heeft aanleiding gegeven
tot het concept van eco-evolutionaire dynamieken, omdat er
daardoor sterke "real-time" terugkoppelingsmechanismen
kunnen optreden tussen ecologische en evolutionaire processen. 

Watervlooien zijn zeer geschikte modelorganismen voor
de studie van evolutionaire dynamieken. Dankzij hun korte
generatietijd kunnen we de evolutionaire respons volgen in
experimenten waarbij we populaties blootstellen aan gekende
selectiekrachten. En ze zijn vooral uniek omdat we ook evolutie
kunnen reconstrueren door eieren uit gelaagde sediment kernen
van meren te laten ontluiken en op die manier populaties van
bijvoorbeeld enkele tientallen jaren oud in het laboratorium
te brengen. Deze benadering wordt toepasselijk “verrijzenis -
ecologie” genoemd. Je kan de eigenschappen van deze oude
populaties onderzoeken en zo evolutie in de voorbije decennia
zoals ze is opgetreden in de natuur reconstrueren. Het meest
spectaculaire voorbeeld van deze benadering is het werk
van collega Ellen Decaestecker, die via verrijzenisecologie
de wapenwedloop tussen een watervlo-populatie en één van
haar parasieten heeft gedocumenteerd.  

Mijn kijk op ecologie is fundamenteel veranderd door dat soort
inzichten. Evolutionaire dynamieken spelen op een veel kortere
termijn dan we vroeger dachten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar
een eigenschap als gevoeligheid voor pesticides, dan stel je vast
dat Daphnia-populaties in vijvers in ons Vlaamse landschap
genetisch een verhoogde resistentie tegen pesticiden vertonen
in regio's met intensieve landbouw. u
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Dat is eigenlijk een beetje schrikbarend,
en illustreert hoe diepgaand intensieve landbouw
onze ecosystemen beïnvloedt.

Wat ik bij dit alles bijzonder boeiend vind is
dat het steeds dieper en conceptueel graven,
dat door velen als wetenschap-om-de-wetenschap
wordt gezien, dan uiteindelijk resulteert in een
totaal nieuwe kijk op een brede waaier van zeer
relevante processen. Ik vind het schitterend dat je
al gravend uiteindelijk bij zoiets breed relevants
terechtkomt als eco-evolutionaire dynamieken. 

S@l: Maar hoe gaat u te werk om zoiets te
bestuderen?

Data verzamelen, en statistiek toepassen!
Tot vandaag zijn eco-evolutionaire interacties
voornamelijk in laboratoriumsettings vastgesteld.
Aantonen dat dat ook in het veld meespeelt,
wordt de uitdaging van de komende jaren. In de
natuur is de situatie complex. Een bepaalde soort
kan zich bijvoorbeeld misschien wel genetisch
aanpassen aan een verhoging van de temperatuur,
maar als er een andere soort is die beter tegen
hoge temperatuur kan of zich sneller aanpast,
dan zal die de eerste toch verdringen. In de
natuur heb je dus een interactie tussen selectie
en dispersie. In een populatie kan dan wel een
hoog evolutionair potentieel aanwezig zijn, maar
vaak wordt dat potentieel niet gerealiseerd omdat
er andere soorten zijn of binnenkomen die dat
beletten. Het is bijgevolg niet evident dat eco-
evolutionaire dynamieken in echte ecosystemen
even sterk doorwerken als je zou verwachten
op basis van laboratoriumexperimenten. 

Ons onderzoek past in dat kader, hoewel we er al mee bezig waren voor
de term eco-evolutionaire dynamieken gelanceerd werd. Mijn tot op vandaag
meest geciteerde artikel, uit 2001, is gepubliceerd in een tijdschrift met
een eerder matige ranking. Ik vind dat op zich wel leuk, omdat ik zelf zeer
enthousiast was over de idee die ik erin voorstelde en het dan toch goed
is opgepikt. Het ging over wat ik nu, met de kennis van vandaag, evolutie-
gemedieerde prioriteitseffecten zou noemen. Als een populatie een nieuw
habitat koloniseert dan kan die niet enkel numeriek sterk worden maar zich
ook al genetisch aanpassen aan de lokale omstandigheden. Wanneer een
tweede immigrant aankomt, dan kan die zich omwille van dat dubbele
voordeel van de residente populatie vaak niet vestigen. De idee is dat
evolutie de prioriteitseffecten sterk verhoogt. 

S@l: Welke impact heeft dat soort onderzoek?

Ik denk dat de impact zeer breed is. Ik ben ervan overtuigd dat inzichten
in eco-evolutionaire dynamieken essentieel zijn voor het natuurbehoud
en het voorspellen van de biologische responsen op antropogene impact,
inclusief klimaatverandering. Maar het reikt veel verder. Evolutie-gemedieerde
prioriteitseffecten kunnen ook in heel andere contexten meespelen.
Denk maar aan contaminaties in industriële processen waar bacteriën
mee gemoeid zijn. Bacteriën kunnen zich nog veel sneller aanpassen dan
watervlooien en evolutie-gemedieerde prioriteitseffecten kunnen potentieel
de samenstelling van de gemeenschappen sterk beïnvloeden. Althans in
het laboratorium zijn daar de eerste bewijzen voor gepubliceerd. Het is hoe
dan ook een breed onderzoeksveld, dat veel verder reikt dan de ecologie
van vijvers.

“ De meeste mensen stellen zich bij ecologie
iets voor als "natuurlijke historie", met groene
jongens die met een netje insecten vangen.”
S@l: Vandaar dat u een excellentiecentrum hebt opgezet?

We proberen een beeld te krijgen van eco-evolutionaire dynamieken op
lokale en regionale schaal. In dat kader zijn we heel enthousiast dat we
de kans hebben gekregen een excellentiecentrum rond eco- en socio-
evolutionaire dynamieken op te zetten, in samenwerking met niet minder
dan zeven andere ZAP-leden die geïnteresseerd zijn in de complexe
terugkoppelingssystemen tussen ecologie en evolutiebiologie. Op dit
moment is eco-evo-onderzoek bijna een hype. Er verschijnen meer reviews
en opiniepapers dan datapapers en dat brengt risico's met zich mee.
Wij willen heel gericht via grootschalig veldonderzoek en experimenteel werk
gecombineerd met genetische analyses en simulatiemodellen vooral
gegevens genereren die een beter beeld moeten opleveren van het belang
van eco-evolutionaire terugkoppelingsmechanismen, en niet alleen in
laboratoriumomstandigheden. Wij willen begrijpen wat er gebeurt
in echte landschappen. 

S@l: We wensen jullie daarbij alle succes toe. t

HET EI VAN COLUMBUS

Op een terrein in het Leuvense worden grootschalige mesocosm-
experimenten gedaan waarin het effect van selectiegradiënten
en uitwisseling op de structuur van lokale gemeenschappen
wordt bestudeerd, of waarin evolutionaire responsen op
specifieke omgevingsveranderingen (predatie door vis, pollutie,
nutriëntenaanrijking,…) kan worden opgevolgd

30





FACULTEIT
WETENSCHAPPEN

Geel Huis
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100

3001 HEVERLEE
tel. +32 16 32 14 01
fax +32 16 32 19 95

nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
www.wet.kuleuven.be

Colofon

Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige overkoepelende
alumnivereniging van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven.
Met deze nieuwsbrief willen we zowel de verschillende alumni deel verenigingen,
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 verspreiding
gebeurt naar alle betalende alumnileden, naar het personeel en naar externe
relaties. Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid naar
wetenschapsleraren en hun studenten.

Frequentie

De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar met een extra editie voor
de nieuwe studenten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag.
Artikels, advertentiemateriaal en aankondigingen moeten uiterlijk zeven
weken vóór de verschijningsdatum aangeleverd worden. Hou er voor de
aankondiging van activiteiten rekening mee dat de nieuwsbrief de alumni
pas bereikt enkele dagen na de verschijningsdatum. Voorstellen voor de
nieuwsbrief kunnen ingediend worden via nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 

Verschijningsdata academiejaar 2012-2013
n maandag 17 september 2012
n maandag 3 december 2012
n maandag 4 maart 2013
n maandag 3 juni 2013

Verantwoordelijke uitgever: prof. Peter Lievens
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100
3001 Leuven (Heverlee) 

Voorzitter redactieraad: prof. Christoffel Waelkens

Redactiesecretaris: Cindy Beelen

Redactie alumnivereniging Science@Leuven: Marc Declercq,
prof. Kristiaan Temst, prof. Luc Van Meervelt, prof. Christoffel Waelkens,
prof. Joris Winderickx, prof. Peter Lievens, Lieve Gilis, Cindy Beelen,
Siska Waelkens, Natascha Desmet

Vormgeving: altera - www.altera.be
Druk: Drukkerij Artoos - www.artoos.be


