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Voorwoord
Beste alumnus, beste lezer

een universiteit die haar maatschappelijke 
opdracht wil waarmaken denkt voortdurend na 
over haar rol in de maatschappij en dus ook over 
de rol van de wetenschapper. 

Wat betekent dat?

Binnen de universiteit brengt de wetenschapper 
vanuit de eigen invalshoek en gedreven door 
nieuwsgierigheid voortdurend vernieuwing 
in de fundamentele kennis, zowel in de 
gespecialiseerde kennis in haar eigen master- en 
doctoraatsprogramma’s als in de basiskennis 
in een zeer breed pallet van opleidingen. het 
onderwijs wordt gekenmerkt door synthetisch 
en conceptueel denken en door het generische 
karakter van de kennis. een exclusieve synergie 
tussen onderwijs en onderzoek ontpopt zich. en 
er is aangetoond dat goede docenten doorgaans 
de beste onderzoekers zijn, en ook omgekeerd 
dat de beste onderzoekers de beste docenten 
zijn. 

Zijn onze afgestudeerden dan maximaal 
voorbereid? Kunnen ze hun kennis voldoende 
inzetten en een prominente rol spelen in een 
razendsnel evoluerende maatschappij? Is 
hun impact op het besturen of begeleiden 
of implementeren van de maatschappelijke 
veranderingsprocessen doorslaggevend?

daartoe zijn er drie belangrijke vragen. 

Biedt de opleiding het juiste evenwicht tussen 
breedte en diepgang? de zoektocht naar 
diepgang mag niet leiden tot verstarring of 
verzuiling. Zo mag ook in onderzoek excellentie 
niet verward worden met eenzijdigheid. Verbreden 
betekent de grenzen binnen en buiten de 
Wetenschappen overstijgen. de opleiding moet 
immers een vruchtbare voedingsbodem bieden 
voor levenslange vernieuwing.

en zijn er andere competenties die 
wetenschappers nodig hebben om hun rol in het 
maatschappelijke veranderingsproces waar te 
maken? aandacht voor initiatief en 

creativiteit, voor onbevangenheid en vernieuwing, 
voor communicatie en menselijk gedrag, voor 
ondernemerszin en leiderschap moet in de 
opleiding verweven zitten.

en is de internationale ervaring die studenten in 
hun opleiding meekrijgen toereikend om ze hier 
in de eigen omgeving in te zetten om zo een 
internationale dimensie in alle aspecten van onze 
maatschappij te ontplooien?

dat elk van ons levenslang zal leren hoeft geen 
betoog. dat de universiteit in het algemeen en de 
faculteit Wetenschappen in het bijzonder, met 
allerlei programma’s oog heeft voor herbronning 
van haar alumni is geweten. Maar zei ik al niet 
dat ook de universiteit zich moet herbronnen? dat 
kan ze. In een reciproque proces van levenslang 
leren van hen die met de beide voeten in de snel 
evoluerende maatschappij staan. Van haar alumni 
dus.

Wetenschappers staan immers niet uitsluitend 
in het begin van het vernieuwingsproces. dat is 
wat we doorgaans denken: als nieuwe kennis 
later maatschappelijk belangrijk wordt. Ze 
moeten de cirkel van vernieuwing ook sluiten: 
omdat een snel evoluerende maatschappij 
nieuwe conceptuele vragen stelt of sterker nog 
omdat in een nieuwe maatschappij nieuwe 
nieuwsgierigheidsvragen rijzen.
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aCtueel

How to solve the energy problem?

Christmas lecture 2010: prof. sven Kullander

S@l: You are the invited speaker for the Christmas 
Lecture 2010. What will your lecture be about, and 
why shouldn’t anyone miss it?

the world is facing a new energy paradigm. Currently 
fossil fuels provide 80% of the global energy sup-
ply, which must be reduced. a difficult equation to 
solve is how non-oeCd(organisation for economic 
Co-operation and development) countries can be 
allowed to increase their energy supply while oeCd 
countries have to reduce theirs, while at the same 
time the use of fossil fuels has to be substantially 
reduced. five years of energy studies at the Royal 
swedish academy of sciences has resulted in a sce-
nario	for	the	energy	situation	in	2050.	This	scenario	
takes into account that sufficient food has to be sup-
plied	for	9	billion	inhabitants,	that	deforestation	has	
to be stopped, that biodiversity should be maintained 
at a reasonable level and that the two degree target 
can be met. the result is that the supplied energy will 
increase by 20% and the electricity portion by more 
than a factor two compared with the current situation. 
the fossil fuel share of the supplied energy will have 
decreased	to	about	50%.	The	scenario	is	based	on	
extrapolations of currently known energy sources; 
hydro, nuclear, bioenergy, wind and solar. ongoing 
research on ocean energy, geothermal energy, fusion 

energy and solar energy can change this picture. 
Why should you not miss this event? Because you 
want to grasp the enormity of the challenge ahead of 
everybody. the International energy agency has esti-
mated the cost for implementing changes similar to 
those	in	the	Academy’s	scenario	to	be	60	trillion	dol-
lars. despite known disadvantages, many countries 
have big plans for increasing their fossil fuel supply 
in order to maintain economic growth. But we must 
turn away from ‘business as usual’ and start to do 
radical changes now. since we do not have a world 
government it seems impossible to implement legisla-
tion changes on a global level. however, the science 
world community can agree on the need for a rapid 
transition to a non-fossil economy and communicate 
to decision makers all over the world on the prompt 
need for a change. 

S@l: Sweden seems to be doing much better than 
other countries in the field of renewable energy. What 
is your secret?

sweden is a country that consists of a lot of forests, 
25	Mha,	100	000	lakes	and	many	rivers.	Hydropower	
was developed early in the 20th century and accounts 
for	nearly	half	of	the	electricity	supply,	about	60	TWh.	
Bioenergy from the forests amount to about 100 tWh 

Prof.	Sven	Kullander	is	a	professor	
emeritus of high energy physics of 
uppsala university, sweden. he is the 
chairman of the energy Committee at the 
Royal swedish academy of sciences and 
Vice	President	of	the	European	Academies	
science advisory Council. In recent 
years he has worked on energy issues, 
in particular bioenergy. on december 
18th, he will be this year’s speaker for the 
Christmas lecture. science@leuven had 
an interview with him.
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out of which about 10% is bioelectricity and the rest is 
for	heating.	In	addition	Sweden	has	60	TWh	nuclear	
electricity so sweden’s fossil energy share is only 33% 
compared with the world average of 80%.

S@l: What are, in your opinion, the future challenges for 
physicists, or more generally for basic scientists?

after six years of working with energy and environment 
questions at the academy, I appreciate my knowledge 
of the basic laws of physics; energy conservation, 
momentum conservation, relativity, quantum mechanics 
and how to convert between different units used in 
the work on energy supply and energy use. the basic 
scientist is experienced in using mathematics, statistics, 
physics and chemistry. for me this knowledge has 
been useful for example when working with the climate 
change problem and with the food versus bioenergy 
dilemma. I have a feeling that people outside the 
science sector often feel somewhat alienated when 
confronted with the different quantities of energy and 
environment. a rapidly changing world with computers, 
It, new transportation systems, new materials etc will 
require basic scientists. there will be much less routine 
work than previously.

S@l: How can basic science contribute to a better and 
more sustainable world?

If you by this question mean how can the faculty con-
tribute, the answer is that a science faculty free from 
politics and industry will be able to give trustworthy 
advice because of its knowledge and independence. 
also of course a main product of the universities are the 
educated	people	at	different	levels.	In	particular	a	PhD	
person, independent of field, has learned how to formu-
late a project, carry it out, write it down, present it and 
defend it. such a background will always be useful for 
any society.

S@l: Why should we do elementary particle physics 
research? It seems to take unlimited funds, just for 
getting to understand matter. Do you think that is 
justified?

elementary particle physics and astronomy represent 
the frontiers of the exploration of the cosmos and for 
their interpretation, physical laws are tested at the very 
extremes. one example is the understanding of the 
physics of the neutrinos which helps in elucidating what 
goes on in the interior of our sun. of course all scientific 
disciplines are important for the understanding of the 
functioning	of	the	world.	Particularly	in	focus	is	modern	
biology and condensed matter with many direct practical 
applications. In elementary particle physics there are 
no direct practical applications but there are important 
spinoffs, one of the best known being the world wide 
web which evolved from the research at CeRn. I do 

not agree that the elementary particle physics takes 
unlimited funds. other disciplines rely on instruments, 
lasers, microscopes, centrifuges etc located at a great 
number of universities and when summed together, 
these represent a lot of money. elementary particle 
physicists have their instruments concentrated at CeRn 
which is a common european laboratory and has a 
budget that corresponds to the budget of a university. 
so, at the present level, the investment in elementary 
particle physics can be justified.
 
S@l: You published papers and books focused on 
popular science, in your own research area but also 
concerning environmental issues. Why do you think it is 
important to involve a broader public?

I think researchers like us have an obligation to inform 
about what we are doing to a broader public since the 
financing comes from the tax payers. It is also nice to 
share with others, the joy of learning about new scien-
tific discoveries especially when they affect our society 
and ways of living. 
This	year’s	Nobel	Prize	in	physics,	graphene	is	a	spec-
tacular discovery which will certainly lead to practical 
applications. soon it will be regarded as general edu-
cation to know about graphene. the understanding of 
the Greenhouse effect requires knowledge of a broad 
spectrum	of	the	sciences	from	Planck’s	blackbody	law	
to natural geography. such knowledge helps us to 
assess what to do and how to mitigate the effects. It 
is important for everybody to know some basic facts 
about these and many other things that are discussed in 
media and subject to decisions by politicians. 
an important target group is school teachers. during the 
last	25	years	I	have	been	involved	in	arranging	two-day	
seminars for school teachers once per semester. It is 
always very rewarding to discuss with and lecture for 
school teachers. they really absorb new knowledge and 
they carry it on to their pupils.
  
S@l: Do you know your namesake, the ichtyologist 
Sven O. Kullander, biologist at Stockholm University?

I do not know him but I have been approached by 
journalists, one who has asked me about the fish situ-
ation in northern sweden lakes and insisted that I was 
a fish expert. after many long arguments she gave up! 
Incidentally there was a third professor sven Kullander, 
a medical professor in lund.

S@l: Thank you for this interview.

interview: Siska Waelkens 

More information about the lecture 
and registration: 
http://wet.kuleuven.be/christmaslecture
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 augustus tot 30 oktober 2010

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
fysica 27 augustus 2010 Bert VeRCnoCKe hidden structures of Black holes. A.	Van	Proeyen
Wiskunde 3 september 2010 Wendy GoeMans surfaces in three-dimensional 

euclidean en Minkowski space, in 
particular a study of Weingarten sur-
faces.

f. dillen / I. Van 
de Woestyne

Biochemie 8 september 2010 Jessika MeuVIs the conformation and aggregation 
kinetics of alpha-synuclein depend on 
the proline residues in its C-terminal 
domain.

Y. engelborghs / 
V. Baekelandt

Chemie 10 september 2010 Vaibhav Mehta Microwave-assisted transition-metal-
catalyzed synthesis of diversely func-
tionalized pyrazines and pyrazinones.

e. Van der 
eycken

Wiskunde 15	september	2010 Peter	DELMONT on regular shock refraction in hydro- 
and magnetohydrodynamics.

R. Keppens

fysica 15	september	2010 Jeroen BÜsCheR β-decay	study	of	the	halo	nuclei	6He,	
11Be and 11li.

P.	Van	Duppen	/	
M. huyse

fysica 22 september 2010 Jan de RYdt Gauged n=1 supergravity and the 
embedding tensor formalism.

A.	Van	Proeyen

Chemie 23 september 2010 adam uRBanoWICZ study of origin, Impact and solutions 
of	Processing	Damage	in	Low	
dielectric Constant Materials for 
advanced Interconnect applications

s. de Gendt /
M. heyns

Chemie 28 september 2010 Margriet oVaeRe structure determination of Modified 
nucleic acids: Crystal structures of 
Cena:Rna, ana:Rna and ana oli-
gonucleotides.

l. Van Meervelt

Geologie 28 september 2010 haili lonG application of microfocus computed 
tomography and petrography in reser-
voir characterisation.

R. swennen

Geologie 30 september 2010 an Van daMMe Zinc speciation in overbank sedi-
ments contaminated by mining and 
smelting activities.

R. swennen / 
J. deckers /
e. smolders

Chemie 4	oktober	2010 liviu unGuR ab initio methodology for the inves-
tigation of magnetism in strongly 
anisotropic complexes.

l. Chibotaru

Biochemie 8 oktober 2010 Wendy louWet Role	of	PKA	and	Sch9	in	nutrient-
induced signaling in saccharomyces 
cerevisiae.

J. thevelein

fysica 15	oktober	2010 Jelle deMeule MeesteR elemental diffusion in ternary silicide 
growth unraveled by in situ real-time 
Rutherford backscattering spec-
trometry and artificial neural network 
analysis.

a. Vantomme

Geologie 25	oktober	2010 hervé Van Baelen dynamics of a progressive vein 
development during the late-orogenic 
mixed brittle-ductile destabilisation 
of a slate belt. examples from the 
high-ardenne slate belt (herbeumont, 
Belgium).

M. sintubin / 
P.	Muchez

Geografie 25	oktober	2010 Lien	POELMANS Modelling urban expansion and its 
hydrological impacts.

a. Van Rompaey / 
n. Van lipzig

fysica 29	oktober	2010 Kyung Myriam KRoll Physical	models	of	DNA	hybridization	
and microarray data analysis.

e. Carlon
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In Beeld 
Chemie tussen fysica en wiskunde
Een verhaal over warm water en buckyballen.

Wanneer oud-studenten wiskunde en fysica chemie gaan bedrijven in de ruimte, 
dan kan dit blijkbaar tot merkwaardige resultaten leiden. het overkwam zowel Jan 
Cami	(alumnus	fysica	1995,	en	toen	zelfs	Wina-preses)	als	Leen	Decin	(alumna	
wiskunde	1996),	die	respectievelijk	‘Science’	en	‘Nature’	haalden,	telkens	als	
eerste auteur, met hun onderzoek over moleculen in de omgeving van oude 
sterren. leen heeft warm water gevonden, Jan buckyballen!

om chemie te hebben, mag het niet te heet 
zijn, en mag de materiedichtheid niet te klein 
zijn. Binnen in sterren is aan de eerste voor-
waarde niet voldaan, op de meeste plaatsen 
van de wijde ruimte tussen de sterren meestal 
niet aan de tweede. In de dichtste interstellaire 
wolken – deze waarin nieuwe sterren gebo-
ren worden – kan het wel, daarom worden ze 
ook ‘moleculaire wolken’ genoemd. ook in de 
buitenlagen van eerder koele sterren worden 
moleculen gevonden, spectra van de buitenste 
lagen van de zon vertonen talrijke Co-lijnen. 
Wanneer de zon later een rode reus wordt, zal 
haar spectrum gedomineerd zijn door mole-
culen. Rode reuzen zijn niet alleen koud, ze 
zijn ook groot, en de geringe gravitatie aan de 

buitenkant kan niet verhinderen dat materie 
de ster verlaat, zo nog verder afkoelt en zelfs 
stofkorrels vormt. dan is het hek van de dam: 
de stralingsdruk op die stofkorrels is zo groot 
dat ze weggeblazen worden en daarbij het gas 
meenemen. het is dat massaverlies dat dan 
uiteindelijk de snelle eindfasen van de ster 
regeert.

de studie van moleculen in ver-geëvolueerde 
sterren is dus van belang om na te gaan wat 
er juist gebeurt gedurende die laatste levensfa-
sen, en dit hele complexe verhaal is nog lang 
niet helemaal geschreven. Maar de relevantie 
is ook breder: de stofdeeltjes die in de uitstro-
mingen van sterren worden gevormd, vervoe-

door het waargeno-
men spectrum van 
een hemelse bron  
te vergelijken met 
laboratoriumspectra 
van C60 en C70 wordt  
duidelijk dat die  
stoffen aanwezig  
zijn in het object.
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gen het interstellaire midden (vele moleculen worden 
door de felle uV-straling van de naakt geworden 
sterkern gedissocieerd) en gaan dan een belangrijke 
rol spelen in de processen die uiteindelijk tot nieuwe 
sterren leiden.

Sterren	bestaan	voor	98	procent	uit	waterstof	en	
helium; het tweede element doet niet mee aan 
chemische reacties, het eerste kan het niet alleen 
aan. de belangrijkste elementen die de chemische 
processen in sterren drijven, zijn koolstof en zuurstof, 
en verder ook magnesium, silicium, aluminium, 
zwavel en ijzer. determinerend is de sterke dubbele 
covalente binding in de Co-molecule: zolang er meer 
zuurstof is dan koolstof, zorgt de stevige binding 
van Co ervoor dat er nauwelijks koolstofatomen 
voorhanden zijn om organische verbindingen te 
maken. de chemie is dan zuurstofchemie, met 
verschillende oxides, en in het stof silicaten. dat is 
doorgaans de regel, want er is ongeveer tweemaal 
zoveel zuurstof dan koolstof in stellair materiaal. 
Maar juist in rode reuzen kan het omslaan: diep 
in die sterren wordt meer koolstof dan zuurstof 
aangemaakt, en dat materiaal geraakt vermengd met 
de buitenlagen. eens het punt bereikt is dat er meer 
koolstof dan zuurstof aanwezig is in de buitenlagen, 
is een koolstofster geboren: alle zuurstof zit dan vast 
in Co, en er is koolstof over om andere verbindingen 
te maken. Vermits koolstof het veel voorkomende 
element is dat het meeste verbeelding heeft, zijn de 
atmosferen van dergelijke sterren het toneel van een 
erg rijke chemie.
Vandaag zijn een 130-tal verschillende moleculen 
bekend in de ruimte. een 70-tal daarvan bestaan uit 
vijf atomen of meer, en daarvan is er maar één geen 
koolstofmolecule. de meeste ingewikkelde orga-
nische moleculen werden gevonden in de buiten-
lagen van de relatief nabije koolstofster CW leonis, 
en het is juist bij die ster dat leen decin (Bof-
hoofddocent aan het departement natuurkunde en 
sterrenkunde) water gevonden heeft. het belang-
wekkende is niet het vinden van water ‘as such’: er is 
heel veel water in het heelal, na h2 en in competitie 
met Co is het de meest voorkomende molecule. Wel 
het vinden van water – een oxide dus – in de kool-
stofrijke omgeving is van belang.

hoe vind en identificeer je water of andere 
moleculen? door de moleculaire spectra van 
sterren te analyseren. die situeren zich vooral in het 
infrarode deel van het spectrum. en daarvoor moet 
je naar de ruimte, want de aardse atmosfeer (die 
ook uit moleculen bestaat) absorbeert zeer sterk het 
infrarode licht van sterren, en zendt bovendien zelf 
thermische straling uit in dat gebied. het onderzoek 
van leen decin kadert dan ook binnen de jarenlange 
inspanningen van de sterrenkundigen van onze 
faculteit om samen met vele anderen de esa-
satelliet herschel te realiseren. door de leuvense 
bijdrage aan een instrument voor deze satelliet 
hadden we een streepje voor om op de eerste rij te 

staan om naar het heelal te kijken in het nu ontsloten 
ver-infrarode venster. 

Een	kleinere	NASA-satelliet	(SWAP)	had	eerder	al	
een waterlijn gezien in CW leonis, en dat was ook 
al de aanleiding geweest voor een ‘nature’ artikel. 
het merkwaardige voorkomen van water in een 
koolstofrijke sterschil werd toen verklaard door een 
externe oorzaak, de inval van kometen – ook bij de 
aarde wellicht de bron van water – op de ster. dat 
hoort het publiek graag, en ook bij ‘nature’ zijn ze 
daar niet ongevoelig voor. Met herschel is er niet 
die ene lijn, maar er zijn er honderden. Waarbij de 
excitatie-omstandigheden telkens verschillend zijn, 
zodat het mogelijk wordt te bepalen hoe dat water 
verspreid is tot diep in de schil rond de ster. en 
toen bleek dat het kometen-model niet kon kloppen, 
want dat zou nooit zoveel water zo diep brengen. 
Wat het wel is, is niet duidelijk, we hebben eens 
te meer geleerd dat de natuur complexer is dan 
onze simpelste modellen. het lijkt onvermijdelijk 
dat we moeten besluiten dat de schil rond CW 
leonis niet homogeen is, en dat de uV-straling 
van andere sterren er in sommige richtingen diep 
kan binnendringen, en zo Co-moleculen kan 
dissociëren en zuurstofatomen vrijmaakt voor water. 
hetgeen trouwens goed in overeenstemming is 
met andere waarnemingen die aantonen dat de 
eenvoudige eendimensionale evenwichtsmodellen 
voor circumstellaire chemie niet werken. en juist 
het ontwikkelen en toetsen van dergelijke niet-
evenwichtsmodellen is het ambitieuze project dat 
leen decin aangepakt heeft als Bof-hoofddocent. 

Koolstof kan veel maken, ook voetballen, fullerenen 
zoals C60, waarbij koolstofatomen een ordelijk 
patroon van 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken 
beschrijven, en ook C70, eerder een rugbybal. dat dit 
in de ruimte zou gebeuren, is niet zo evident, omwille 
van de dominerende aanwezigheid van waterstof. de 
ingewikkeldste moleculen die we in de ruimte zien, 
zijn	inderdaad	koolwaterstoffen	(PAKs).	Hoe	zouden	
moleculen kunnen ontstaan die helemaal vrij zijn 
van waterstof? tegelijk zijn er al lang aanwijzingen 
dat lange koolstofketens bestaan in het interstellair 
midden, en het is interessant op te merken dat die 
waarneming meegespeeld heeft in de experimenten 
die	Harold	Kroto	(Nobelprijswinnaar	Chemie	1996)	
heeft uitgevoerd om uiteindelijk fullerenen aan te 
maken.

Met fullerenen heeft Jan Cami altijd iets gehad, 
sinds hij na zijn studies fysica in leuven via een 
interuniversitaire	ManaMa	in	Porto,	een	doctoraat	in	
amsterdam en een post-doc-positie in nasa-ames 
uiteindelijk	als	‘Assistant	Professor’	terechtkwam	in	
the university of Western ontario, london, Canada. 
de vraag die hem bezighield was deze van de 
identificatie van de zogenaamde ‘diffuse interstellar 
bands’ (dIBs), absorptielijnen van het interstellair 
midden die men waarneemt langs gezichtslijnen naar 



verre sterren en waarvan men de (moleculaire?) 
oorsprong nog altijd niet eenduidig heeft kunnen 
verklaren. het punt met fullerenen is dat, al zijn ze 
niet eenvoudig te maken, eens ze er zijn ze moeilijk 
kapot te krijgen zijn. We willen er zelfs ruimteliften 
mee maken.

opnieuw waren het waarnemingen met een infrarode 
satelliet die de doorbraak mogelijk maakten. In 
dit geval de nasa-satelliet spitzer, die het nabije 
infrarood spectrum bestreek (verleden tijd, want de 
vloeibare helium die de instrumenten van spitzer 
afkoelde om infraroodwaarnemingen te kunnen doen, 
is op). het object waarrond Jan Cami vrij eenduidig 
zowel C60 als C70 kon aantonen, is de planetaire 
nevel	Thackeray	1.	Planetaire	nevels	vormen	het	
korte stadium na de rode reuzen, wanneer de 
buitenlagen van de ster weggeblazen zijn (zij vormen 
de nevel) en de vroegere sterkern zichtbaar is - in 
die fase nog heet - om later af te koelen tot een witte 
dwerg. In die sterkern verwacht je wel buitenlagen 
die erg arm zijn aan waterstof, dat allemaal nucleair 

is opgebrand, en rijk aan het verbrandingsproduct 
koolstof. Maar hoe die koolstof zonder waterstof 
ook rond de ster geraakt is, is niet zo duidelijk. ook 
hier dus een merkwaardige ontdekking die minstens 
evenveel vragen stelt dan ze oplost. Maar net zoals 
‘nature’ blijkt ook ‘science’ dat leuk te vinden!

Beide resultaten kregen nogal wat aandacht in de 
pers, internationaal en ook bij ons. Jan’s artikel 
verscheen net na het wereldkampioenschap 
voetbal, leen mocht op radio en tV uitleggen 
hoe het samengaan van water en koolstofchemie 
leven evident maakt in het heelal. Wat wij 
onthouden, is dat onze alumni ook voor de huidige 
programmahervormingen goed waren opgeleid, dat 
het meer dan ooit zinvol is om over de muurtjes 
tussen de wetenschapsdiciplines heen te kijken, 
en dat het een hele opgave is om de media op te 
voeden.

door prof. Christoffel Waelkens
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Is uw bedrijf op zoek naar nieuwe
werkkrachten?
Bent u zelf op zoek naar een job?
Dan is de Scientica Jobfair zeker iets voor u!

Scientica Jobfair, 21 februari 2011, 
Campusbibliotheek Arenberg.

Meer info via jobfair@scientica.be

De Herschelsatelliet geprojecteerd op 
een opname die Leen Decin maakte van 
CW Leonis. Uit de Herschelspectra blijkt 
dat deze koolstofster ook water bevat. 
De parabolische boog in de figuur is het 
schokfront waar de wind van de ster 
botst met het interstellaire midden.



In MeMoRIaM 

In memoriam: prof. Walter Lauriks
Op 19 september 2010 is collega Walter Lauriks plots overleden. 
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Walter	Lauriks	behaalde	in	1983	met	glans	het	
diploma van licentiaat in de natuurkunde. als 
assistent in het laboratorium voor akoestiek 
en Warmtegeleiding werkte hij onder begelei-
ding van de professoren andré Cops en henry 
Myncke	aan	een	doctoraat.	In	januari	1990	pro-
moveerde hij, met de Grootste onderscheiding, 
met een proefschrift getiteld ‘onderzoek naar 
de akoestische eigenschappen van gelaagde 
poreuze materialen’.  
het onderzoeksdomein van poreuze materialen 
zou hem niet meer loslaten en liep als een rode 
draad door zijn latere onderzoeksactiviteiten. 
na zijn doctoraat was hij achtereenvolgens 
postdoctoraal onderzoeker aan de K.u.leuven, 
werkte hij korte tijd in de industrie, en werd hij 
aangesteld navorser van het nfWo. sedert 
1994	behoorde	hij	tot	het	vastbenoemde	kader	
van	de	K.U.Leuven,	vanaf	2005	als	gewoon	
hoogleraar. dat jaar werd hem ook de lei-
ding van het laboratorium voor akoestiek en 
thermische fysica toevertrouwd. 

het brede spectrum van onderzoek dat de 
afdeling bestrijkt, was bij Walter in goede han-
den. daarnaast was hij als akoestiek-expert 
ook geëngageerd in diverse vakverenigingen. 
Zijn bijdrages tot de hogere Cursus akoestiek, 
een permanente vormingscursus die sinds 
jaren door de KVIV-ingenieursvereniging 
wordt georganiseerd, kregen veel waardering. 
hij was actief lid van de société française 
d’acoustique, en associate editor van het tijd-
schrift acta acustica united with acustica van 
de european acoustics association. hij had 
bovendien heel wat contracten met bedrijven, 
zoals met de luchthaven van Zaventem.
ongetwijfeld heeft Walter de grootste weten-
schappelijke voldoening gehaald uit de intense 
samenwerking met professor Jean-françois 
allard van de université du Maine in le Mans.
Op	het	congres	van	de	akoestici	in	Parijs	in	
2008 werd hem de Médaille étrangère de la 
société française d’acoustique toegekend, 
wat hij als een bekroning mocht ervaren. 
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Collega lauriks was een veelzijdige profes-
sor. naast een voortreffelijk onderzoeker was 
hij een gedreven lesgever. Zijn colleges in het 
eerste jaar van de opleiding burgerlijk inge-
nieur werden meermaals beloond met een 
Gouden Krijtje, een onderscheiding die door 
de studenten wordt uitgereikt. hij was ook de 
bezieler van vernieuwende onderwijsprojecten. 
er was het zeer geslaagde polarisatieproject, 
waarbij hij studenten ingenieurswetenschappen 
liet samenwerken met hogeschoolstudenten 
industrieel ingenieur. en meer recent was hij 
opnieuw pionier door wekelijkse elektroni-
sche	huiswerkjes	met	Mastering	Physics	aan	
de eerstejaarsstudenten te geven, zodat ze 
eerder, regelmatiger en efficiënter zouden 
gaan studeren. hij was dan ook een graag 
geziene spreker over zijn onderwijs: op de 
hapjes onderwijs, waar docenten uit de Groep 
Wetenschap en technologie informeel hun 
innoverende didactische ervaringen kunnen 
delen; maar even goed op nationale en inter-
nationale onderwijsconferenties. leseC – het 
leuven engineering and science education 
Center zal zijn medewerking erg missen. 

Walter lauriks was ook jarenlang een gewaar-
deerd medebestuurder. hij was lid van het 
bestuur van het departement natuurkunde 
en sterrenkunde en van het bestuur van de 
faculteit Wetenschappen. In beide organen liet 
hij zich opmerken door zijn doorzicht, zijn relati-
veringsvermogen, zijn onpartijdigheid, zijn inzet. 
Walter was ook zeer begaan met het diversi-
teitsbeleid aan onze universiteit, en vroeg bij 
beleidsbeslissingen geregeld aandacht voor de 
specifieke situaties van vrouwelijke collega’s. 

In deze bestuurscontext was een speciale 
taak het verzorgen van de public relations 
voor fysica en wetenschappen. Walter heeft 
zich altijd met veel enthousiasme ingezet 
voor wetenschapscommunicatie. de website 
‘ik hebeenvraag.be’ is een initiatief waarbij men-
sen – veelal jongeren – vragen kunnen stellen 
en een antwoord krijgen van een wetenschap-
per. Walter was zonder concurrentie de meest 
productieve wetenschapper: tussen 7 mei 2008 
en	16	september	2010	heeft	hij	niet	minder	
dan	647	vragen	over	fysica	en	technologie	
beantwoord. ook voor evenementen zoals het 
wetenschapsfeest werd hij altijd bereid gevon-
den. hij was jarenlang medebestuurder van de 
alumnivereniging VWnIl en lid van de redactie-
raad van deze nieuwsbrief. 
Walters doorzicht en zijn persoonlijkheid zorg-
den er voor dat vele medewerkers een beroep 
deden op hem en hem betrokken bij allerhande 
initiatieven. Bij al die drukte kon Walter zijn 
kalmte bewaren. hij zou nooit zomaar opdrach-
ten weigeren of mensen afwijzen. de faculteit, 
het departement, de afdeling, en vele anderen, 
zullen hem missen. 
We kenden Walter als een fijne collega, joviaal, 
altijd aanspreekbaar en bereid om te helpen of 
mee te werken, en steeds met de glimlach. het 
heengaan van Walter is een groot verlies, voor 
de universitaire gemeenschap, voor de facul-
teit, het departement en de onderzoeksgroep. 
We nemen afscheid van een warme collega. 
We blijven sprakeloos maar dankbaar achter, 
en we zullen nooit vergeten wat hij voor ons 
heeft betekend.  

door prof. Peter Lievens 
decaan Faculteit Wetenschappen 



het eI Van ColuMBus 

Het raadsel van het schildklierhormoon 

dat de controle over de hormonale assen 
vanuit de hersenen vertrekt, is oud nieuws 
in de biologie. Vanuit de hypothalamus in de 
hersenen vertrekt een moleculair signaal, dat 
via de hypofyse uiteindelijk de hormoonklieren 
aanzet om hormoon aan te maken. Voor de 
schildklier is dat niet anders: de hypothalamus 
produceert tRh (thyrotropine releasing 
hormoon), dat de productie van tsh 
(thyrotropine of thyroïd stimulerend hormoon) 
in de hypofyse in gang zet. dat molecule doet 
ook wat zijn naam belooft: het stimuleert de 
thyroïdea of schildklier.

de schildklier produceert het prohormoon 
thyroxine, een vrij eenvoudig molecule dat 
vier joodatomen draagt: afgekort is dat t4. t4 
bindt in de doelwitcellen op kernreceptoren, 
maar een gewijzigd molecule met slechts drie 
joodatomen, t3, bindt daar veel beter op en 
is veel actiever als hormoon. de omzetting 
van t4 naar t3 is dus een activering van 
de hormonale werking. t4 kan ook worden 
omgezet naar reverse t3, een inactieve 
vorm met 3 joodatomen, en beide t3-vormen 
kunnen nog een joodatoom verliezen en 
omgezet worden naar het inactieve t2. Voor al 
die omzettingen zijn speciale activerende en 
inactiverende enzymes verantwoordelijk, de 
dejodasen (d1-d3). 
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Professor	Veerle	Darras,	kersvers	voorzitter	van	het	Departement	Biologie,	vertelt	
over de hoogtepunten in haar onderzoekscarrière: een verhaal over thyroxine, 
thyrotropine en dejodasen, dat uiteindelijk niet over moleculen blijkt te gaan maar 
over hormonale assen en de ontwikkeling van organismen.

Overzicht van de schildklieras. De hypothalamus stimuleert de hypofyse, die op haar beurt de schildklier sti-
muleert. Het thyoxine (T4) wordt in het lichaam omgezet naar het meer actieve T3.

prof. Veerle Darras

S@l: U hebt een doctoraat gemaakt met 
professor Kühn als promotor: dat ging al over 
schildklierhormonen?

Mijn licentiaatsthesis ging daar zelfs al over. de 
werking van de hormonale assen was tot dan 
toe vooral bestudeerd bij zoogdieren, met als 
typevoorbeeld de rat. Men was er van overtuigd 
dat bij lagere vertebraten de hersenen veel 
minder invloed hadden op het geheel en dat 
bijvoorbeeld tRh de schildklieras niet kon 
stimuleren. tijdens mijn licentiaatsonderzoek 
kreeg ik echter voor het eerst aanwijzingen 
dat er wel degelijk effecten zijn als je het 
hypothalamische tRh injecteert bij kikkers. 
We waren voldoende nieuwsgierig geworden 
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om dat verder te gaan onderzoeken in het 
kader van een doctoraat, en ik heb inderdaad 
effecten kunnen aantonen. het hangt er wel 
van af hoe je precies gaat injecteren en zelfs in 
welk seizoen. de schildklieractiviteit van deze 
koudbloedige dieren varieert immers volgens 
de jaargetijden.

S@l: U bent het onderzoek over schildklier-
hormonen altijd trouw gebleven?

Ik heb diverse postdocs gedaan op andere 
onderwerpen, ondermeer binnen de faculteit 
geneeskunde en ook in de industrie, maar 
toen ik terugkeerde naar de biologie in 
leuven heb ik mij toegelegd op de rol en 
de werking van schildklierhormoon bij de 
embryonale ontwikkeling. Kippenembryo’s zijn 
een experimenteel geschenk voor dat type 
onderzoek: de embryo’s zijn zomaar bereikbaar 
in het ei, en ze zijn (alle verhoudingen in 
acht genomen) vrij gigantisch. een volgroeid  
kippenembryo	weegt	zo’n	50	gram,	daar	kan	je	
echt ontwikkeling in gaan bestuderen.
Je kunt de verschillende hormonale assen 
wel niet loskoppelen van elkaar, ook dat blijkt 
duidelijk in experimenten met kippenembryo’s. 
Injectie van groeihormoon of corticosterone in 
een kippenembryo resulteert in een massieve 
stijging van de circulerende t3-concentratie 
en bijgevolg een sterke activering van 
de schildklierhormoon-as. hoe die hoge 
concentratie aan t3 ontstaat, is echter niet 
zomaar duidelijk. Komt dat door een hogere 
productie van t4? of wordt er meer t4 omgezet 
naar t3 door het activerende type 1 dejodase? 

S@l: Goede vraag… Kent u het antwoord ook?

Ik heb daar onderzoek naar gedaan in 
Rotterdam, in de groep van theo Visser. Ik ben 
vertrokken met de bedoeling om te bewijzen 
dat groeihormoon en corticosterone de werking 
van het type 1 dejodase stimuleren. Ik ben 
teruggekomen met heel nieuwe inzichten 
over de werking van die activerende en 
inactiverende pathways. die beide hormonen 
doen helemaal niets met het type 1 enzym. 
Maar ze onderdrukken de werking van het 
inactiverende type 3 dejodase. het type 1 
enzym is lang niet zo belangrijk in de regeling 
van schildklierhormoon als tot dan toe werd 
aangenomen. eigenlijk heeft het vooral als 
functie om de t3-as in gang te zetten, maar 
voor de fijne regeling zorgen veeleer de d2 en 
d3 enzymes. 

We hebben nog wel meer oude opvattingen 
moeten herzien, zoals het idee dat de 
inactivatie van schildklierhormoon bij hogere 

vertebraten enkel van belang is tijdens de 
embryonale ontwikkeling. ondertussen 
weten we dat er ook later nog veranderingen 
optreden. tijdens een periode van 
voedselschaarste wordt de schildklierfunctie 
naar beneden bijgesteld om energie te 
besparen. ook bij sommige kritische ziekten 
kan de activiteit veranderen. In een groeiende 
tumor, bijvoorbeeld, stellen we soms vast dat 
het inactiverende type 3 dejodase actiever 
wordt. daardoor is er minder werkzaam 
schildklierhormoon, en bijgevolg minder 
celdifferentiatie en meer ongeremde groei 
van niet-gedifferentieerde cellen. uit zo’n 
voorbeelden mag blijken hoe belangrijk het 
type 3 enzym en de regulering ervan zijn, ook 
bij volwassen dieren.

S@l: Maar uw huidig onderzoek gaat vooral 
over de invloed op vroege ontwikkeling?

Misschien is de grote verdienste van ons 
onderzoek, dat wij een link maken tussen 
ontwikkelingsbiologie en endocrinologie. 
endocrinologen bestuderen het effect van de 
hormonen die het organisme zelf produceert 
wanneer het eenmaal ontwikkelde endocriene 

Het embryo in een bevrucht kippenei ontwikkelt zich 
in 3 weken tot een zelfstandig kuiken.
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klieren heeft. ontwikkelingsbiologen bekijken 
de vroege ontwikkeling in embryo’s die zelf nog 
geen hormonen produceren en houden daar 
dus doorgaans geen rekening mee. Wat wij 
doen, is bestuderen welke effecten hormonen 
hebben in die vroege stadia – hormonen die 
binnenkomen via de placenta, of voorradig zijn 
in het ei.

een onderzoeksvraag waar wij nu mee bezig 
zijn, gaat over de rol van schildklierhormoon 
in de vroege hersenontwikkeling. het is al 
langer bekend dat een sterk gebrek aan 
schildklierhormoon tijdens de zwangerschap 
kan leiden tot zwaar gehandicapte kinderen 
met misvormingen en ernstige mentale 
handicaps. Men heeft lang aangenomen dat 
schildklierhormoon enkel belangrijk is tijdens 
de tweede helft van de zwangerschap, maar 
ons onderzoek wijst uit dat ook een tijdelijk 
tekort aan schildklierhormoon in de eerste helft 
van de zwangerschap tot problemen met de 
hersenontwikkeling kan leiden. 

S@l: Hoe gaat zo’n onderzoek concreet in zijn 
werk?

Wij behandelen kippenembryo’s door 
rechtstreeks hormoon toe te dienen, of 
we remmen de dejodasen af via knock-
downtechnieken, die de productie van 
die eiwitten heel specifiek tegenhouden. 
dan bestuderen we de effecten van zo’n 
behandeling: we doseren de aanwezige 
hormonen, we bekijken expressiepatronen 

van genen in een bepaald hersengebied, en 
we doen histologisch onderzoek, op coupes 
waar we de vermenigvuldiging van cellen, hun 
migratie en hun connecties bekijken.

S@l: U hebt na 30 jaar nog altijd niet de indruk 
dat u de schildklier nu wel door hebt?

Zeer zeker niet, elk antwoord dat we vinden 
roept weer nieuwe vragen op. de interactie 
tussen de verschillende hormonale assen 
blijft ook een fascinerend domein. Waarom 
hebben bijvoorbeeld zoveel meer vrouwen 
als mannen schildklierproblemen? en het 
is merkwaardig dat die hormonale assen 
zo sterk geconserveerd zijn doorheen de 
evolutie. amfibieën komen bijvoorbeeld niet 
tot metamorfose zonder schildklierhormoon. 
Vroeger deden we ook onderzoek met axolotls, 
dat zijn een soort salamanders die niet 
metamorfoseren. Bij de axolotl is de signalisatie 
tussen de hersenen en de hypofyse verstoord, 
waardoor hij nooit tot de productie van 
voldoende schildklierhormoon komt. Maar ook 
de bijnieras is nodig voor de metamorfose bij 
amfibieën: met alleen maar schildklierhormoon 
starten ze wel met hun metamorfose, maar ze 
gaan dood. het is duidelijk dat wat wij bijdragen 
aan de kennis van hormonale werking maar 
een stukje van een veel grotere puzzel is.  

S@l: Veel succes nog met het verder oplossen 
ervan!

interview: Siska Waelkens

Het fluorescent signaal bevestigt 
de knockdown van een dejodase 
in het ontwikkelende cerebellum bij 
een 4 dagen oud kippenembryo.



CAMPUSPRAAT

Op	15	oktober	ll.	waren	de	coördinatoren	van	
alle nieuwe erasmus Mundus programma’s 
uitgenodigd	door	EAC-EA	(Unit	P4)	van	de	
europese Commissie, voor een opstartver-
gadering van de nieuwe programma’s 2010-
2015.	De	Permanente	Onderwijscommissies	
van geografie en toerisme vielen in de prijzen 
gezien ze, als K.u.leuven partner samen met 
de	Università	degli	Studi	di	Padova	(UNIPD),	
de	Université	Paris	1	Panthéon	–	Sorbonne	
(UNIPARIS)	en	de	Universidade	Catolica	Dom	
Bosco Brasil (uCdB) de europese master 
‘sustainable territorial development’ (stede) 
mogen	ontwikkelen.	Prof.	Faggi	van	de	
Universiteit	van	Padova	(centraal	op	de	foto)	
neemt	de	coördinatie	op	zich.	Het	belooft	een	
interessante tweejarige master te worden met 
een	eerste	semester	in	Padova,	een	tweede	
in	Leuven,	een	derde	in	Parijs	en	een	vierde	
- in het teken van stage en thesis - in Italië, 
frankrijk, Brazilië of Vlaanderen naar keuze. 
Zoals het er nu voor staat krijgt elke opleiding 
18	beurzen:	9	voor	Europese	(A)	studenten	(en	
eventueel 1 meer indien er een student uit de 
Westelijke Balkan of turkije deelneemt aan het 
programma)	en	9	voor	niet-Europese	(B)	stu-

denten. aan dit programma zijn bovendien ook 
een aantal beurzen voor docentenuitwisseling 
verbonden onder de vorm van 2weken-units. 
Wie meer wil weten over deze master kan 
terecht op de website www.em-stede.eu

door prof. Dominique Vanneste 
vertegenwoordiger van K.U.Leuven voor STeDe

Twee maal brons voor jonge Vlamingen op de 
Internationale Olympiades Natuurwetenschappen. Deze 
sterke prestaties gingen Vlaams minister van Innovatie 
Ingrid Lieten niet ongemerkt voorbij. Zij nodigde de 
Vlaamse teams dan ook op donderdag 27 oktober uit op 
haar kabinet om hen te huldigen. 

de drie Vlaamse teams werden gevormd door de twee beste 
finalisten uit elke discipline van de Vlaamse olympiades 
natuurwetenschappen die werden georganiseerd in het 
schooljaar	2009-2010.	Dit	jaar	viel	de	beurt	aan	Zuid-Korea	
om de Internationale Biologie olympiade te organiseren. 
honorine Maes van het Klein seminarie van Roeselare 

Startschot voor de nieuwe lichting 
Erasmus Mundus programma’s met 
participatie van geografie en toerisme
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Minister Lieten lauwert deelnemers Inter-
nationale Olympiades Natuurwetenschappen



op 1 oktober 2010 organiseer-
den we aan het departement 
Wiskunde van de K.u.leuven de 
eerste Vlaamse editie van het 
jaarlijkse wiskundetoernooi dat 
in	1992	werd	opgericht	aan	de	
Radboud universiteit nijmegen. 
de wedstrijd richt zich op scholie-
ren uit het vijfde en zesde jaar van 
het middelbaar onderwijs. sinds 
2008 organiseert de universität zu 
Köln	de	Duitse	editie	van	het	toer-
nooi. Verschillende andere buiten-
landse universiteiten hebben al 
interesse getoond in het intiatief, 
dat in de volgende jaren verder 
uitgebreid zal worden. 
In nederland is het toernooi uitge-
groeid tot een vaste waarde, met 
jaarlijks vijfhonderd deelnemers uit 
het hele land. In leuven mochten 
we dit jaar al zo’n honderdveertig 

deelnemers verwelkomen, bege-
leid door drieëntwintig leerkrach-
ten, afkomstig uit alle Vlaamse 
provincies. 

er zijn twee belangrijke verschillen 
met andere wetenschapscompe-
tities, die aan het toernooi een 
uniek karakter verlenen. eerst en 

behaalde brons. er waren 233 
deelnemers	uit	58	landen.	
Voor fysica vond de olympi-
ade plaats te Zagreb in Kroatië. 
Vlaanderen behaalde dank zij 
simon de Ridder van het heilige 
Maagdcollege van dendermonde 
brons. In Zagreb waren 82 lan-
den vertegenwoordigd. het team 
dat naar tokio te Japan vertrok, 
behaalde net geen medailles. 
Samen	met	hen	streden	274	deel-
nemers naar de gouden, zilveren 
en bronzen medailles.
het is eerder uitzonderlijk voor 
Vlaamse jongeren om een 
medaille te behalen op deze zeer 
prestigieuze wedstrijden. Zeker 
wanneer wordt gekeken naar 
andere landen waar het secundair 
onderwijs anders wordt georgani-
seerd. de meeste internationale 
deelnemers komen uit richtingen 
met zeer doorgedreven speciali-
saties	waar	bijvoorbeeld	6	tot	9	
uur biologie zeer normaal is. deze 
studenten verhogen aanzienlijk 

hun kansen op een medaille.
Prof.	Van	Meervelt:	“Voor	onze	
Vlaamse leerlingen past het 
deelnemen dan ook perfect in de 
leuze	van	de	“Olympische	Spelen”	
namelijk	dat	“Meedoen	belangrij-
ker	is	dan	winnen”.	Zij	doorlopen	
een gans parcours alvorens zij 
vertrekken naar deze internatio-
nale olympiades. eerst nemen zij 
deel	aan	de	preselecties.	Per	dis-
cipline nemen in de eerste ronde 
chemie en fysica gemiddeld 2.100 
leerlingen deel, voor biologie zijn 
er	1.150	deelnemers.	In	de	finale	
nemen	de	15	besten	uit	de	twee-
de ronde het tegen elkaar op. Zij 
krijgen theorievragen en moeten 
praktische	proeven	doen.”
onze deelnemers aan de interna-
tionale olympiades komen elk jaar 
terug in België met fantastische 
verhalen van hoe het hen daar 
verging en welke vriendschaps-
banden er werden gesmeed, maar 
ook hoe hard de wedstrijden ver-
liepen.

Minister	Ingrid	Lieten:	“Ik	wil	hen	
vandaag bijzonder hartelijk feli-
citeren met hun prestaties op de 
olympiades. het doet me echt 
plezier dat deze jongeren actief 
bezig zijn met wetenschap want 
we zullen jongeren zoals hen nog 
hard nodig hebben de komende 
jaren. er komen namelijk heel wat 
grote maatschappelijke uitdagin-
gen op ons af. denk maar aan 
de opwarming van onze planeet, 
de steeds ouder wordende bevol-
king, de uitdaging om voldoende 
drinkbaar water te voorzien voor 
de wereldbevolking, het probleem 
van afval, en ga zo maar door. 
daarom ben ik blij dat jongeren 
een wetenschappelijke studie star-
ten zodat ze mee kunnen zoeken 
naar oplossingen voor al die maat-
schappelijke	problemen.”

Meer inlichtingen kunt u terugvin-
den op www.chem.kuleuven.be/
olympiades
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vooral nemen de leerlingen niet 
individueel deel, maar in ploe-
gen van maximaal vijf personen. 
daarnaast wordt er bijzondere 
aandacht verleend aan maat-
schappelijke toepassingen van de 
wiskunde. Zo was de editie van 
2010 opgebouwd rond het thema 
“Forensische	Statistiek”.	In	de	
namiddagronde ontmaskerden de 
leerlingen doorheen vier opgaven 
de moordenaar van een fictieve 
leuvense studente.
onze eerste deelname aan het 
Internationaal Wiskundetoernooi 
mag een succes genoemd wor-
den, dankzij de massale inzet 
van leerlingen, leerkrachten en 
meer dan twintig vrijwilligers van 
het departement Wiskunde (stu-
denten, assistenten, docenten 
en secretariaat). Gezien de grote 
interesse vanuit de middelbare 
scholen willen we dit initiatief 
zeker verder uitbouwen, om 
zoveel mogelijk scholieren ervan 
te overtuigen dat wiskunde boei-
end, nuttig èn leuk kan zijn. 

door prof. Johannes Nicaise, 
docent wiskunde, K.U.Leuven

het Internationaal 
Wiskundetoernooi werd 
gesteund door de Groep 
Wetenschap en technologie, 
de faculteit Wetenschappen, 
het leuven statistics Research 
Centre en het departement 
Wiskunde van de K.u.leuven, 
het arne loosveldtfonds en 
de uitgeverij de Vliegende 
hollander. We danken alle spon-
sors voor hun steun.

links: 
www.wis.kuleuven.be/toernooi 
(de leuvense website van het 
wiskundetoernooi)
http://www.ru.nl/wiskundetoer-
nooi/ (de nijmeegse website 
van het toernooi, met opgaven, 
oplossingen en voorbereidend 
materiaal van de voorbije edities)
http://wis.kuleuven.be/index.
php?lang=nl&page=loosveldt 
(arne loosveldtfonds)
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Nieuwe benoemingen Nieuwe editie Maffe 
Experimenten Parcours 
Scientica

DEPARTEMENT	NATUURKUNDE	EN	STERRENKUNDE
deCIn leen – hoofddocent Bof – afdeling sterrenkunde 
–	“theoretische	en	observationele	astrofysica”

DEPARTEMENT	BIOLOGIE	
WenseleeRs tom – hoofddocent Bof deeltijds – 
Afdeling	Dierenecologie	en	-systematiek	–	“sociale	
evolutie”

DEPARTEMENT	WISKUNDE
VeRdonCK tim – docent deeltijds – afdeling statistiek – 
“statistiek”

DEPARTEMENT	CHEMIE
KoeCKelBeRGhs Guy – docent – afdeling Moleculaire 
en	Nanomaterialen	–	“polymeersynthese,	geconjugeerde	
blok-copolymeren,	chiroptische	karakterisatie”

heeft u een zoon of dochter die volgend 
jaar tijdens de krokusvakantie naar de open 
lesweek zou komen? Wijs hen er dan zeker 
op dat de overkoepelende studentenkring 
scientica op donderdag 10 maart 2011 
opnieuw instaat voor een parcours vol met 
Maffe (wetenschappelijke) experimenten! 
Meer informatie vanaf februari op http://
www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/
bachelors/openlesweek/



Begin augustus had de 
K.U.Leuven	eventjes	76	
nieuwe maar zeer jonge 
professoren. Gedurende het 
wetenschapkamp in augus-
tus konden jongeren tus-
sen	8	en	14	jaar	proeven	
van de brede waaier aan 
wetenschappelijke discipli-
nes binnen de K.u.leuven. 
drijvende kracht achter het 
kamp is assyrioloog hendrik 
hameeuw van de faculteit 
letteren die in 2007 begon 
met een archeologiekamp. 
ondertussen is het kamp 
uitgegroeid tot een samen-
werking van de K.u.leuven 
met de vzw Jeugd, Cultuur 
en Wetenschap (JCW) en de 
vzw sporty waarbij jongeren 
zich kunnen verdiepen in de 
humane, biomedische en 
exacte wetenschappen.

Vele professoren en mede-
werkers van de faculteit 
Wetenschappen stelden graag 
hun laboratoria open voor 
deze meute wetenschappers 
in spe. de jongeren wekten 
zelf elektriciteit op met een 
aardappel, leerden over het 
albedo-effect, haalden dna 
uit een kiwi of spoorden een 

“misdadiger”	op	met	behulp	
van wetenschap. hopelijk 
krijgen de kleine wetenschap-
pers de smaak te pakken 
en kiezen ze later voor een 
studie in die richting. 
ook voor begeleiders is het 
kamp een unieke ervaring. 
de kinderen vormen immers 
een enthousiast en nieuws-
gierig publiek dat de weten-
schappers overspoelt met 
een stormvloed aan vragen: 
vragen die de wetenschap-
pers vaak verplichten met 
een frisse blik naar hun eigen 
expertiseveld te kijken!
Binnenkort start de voorberei-
ding van de vijfde editie. Voor 
deze feestelijke editie zal alles 
in het werk gesteld worden 
om er weer een onvergetelijke 
ervaring van te maken.
Website: www.kuleuven.be/
wetenschapskamp

door Anton Van de Putte

twee studenten van de Master of space 
studies mochten hun thesis gaan presenteren 
op het International astronautical Congres 

in	Praag	(http://www.iac2010.cz/en/wel-
come): proficiat aan stijn lemmens en stijn 
Vanautreve!
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Wetenschapskamp 
Science@Leuven

Goed nieuws over de studenten 
Master of Space Studies



op een behoorlijk gure dins-
dagochtend, op een véél te 
vroeg uur, maar wél met volle 
goesting, vertrokken we met 
z’n allen richting umicore te 
hoboken. daar zouden we 
de site bezoeken waar o.a. 
misschien ook uw oude elek-
tronische apparaten worden 
gerecycleerd. de rit zou een 
dik uur duren met een tus-
senstop in Mechelen waar 
wij	onze	“dichtbij-Mechelen-
wonende”	en	Kortrijkse	col-
lega’s zouden oppikken. de 
sfeer zat er direct goed in en 
de rit werd ingevuld met wat 
ongecensureerde anekdotes 
en kaartspelen. 
eindelijk aangekomen, iets 
voor	9	uur,	zagen	we	het	
behoorlijk indrukwekkende 
hoofdgebouw van umicore, 
waarvan de structuur helemaal 
uit zink en glas bestaat. In de 
inkomsthal kregen we allemaal 
een bezoekersbadge en een 
evacuatieformulier. daarna 
mochten we allemaal intikken 
en door een glazen draai-
poortje stappen, wat niet voor 
iedereen zo vanzelfsprekend 
was. We volgden de gids tot 
in de mooie presentatieaula 
die zich op de ni-verdieping 
bevond. hier volgde een uitleg 

over zowat alle activiteiten van 
umicore: wie ze zijn, wat ze 
doen tot waar ze al dan niet 
actief zijn. Wist u trouwens dat 
zowat de helft van alle auto’s 
ter wereld met een katalysator 
van umicore rondrijdt?
na de droge uitleg mocht 
er wat actie komen en dat 
gebeurde ook. We volgden 
de gids terug naar de bus en 
reden naar de site. Wel moest 
onze bus nog eerst langs de 
verplichte	“carwash”	passeren:	
dit is een maatregel om de 
stofuitstoot te beperken. op de 
site werden we opgesplitst en 
mochten we onze gids volgen 
die ons alles zou uitleggen 
over staalname en de bewer-
king van oude autokatalysato-
ren en elektronische appara-
ten. Volgens deze gids rijdt al 
80% van de auto’s ter wereld 
met een umicore-katalysator! 
We kregen nog uitleg over al 
de lawaaierige sorteermachi-
nes en zagen bestuurders in 
bulldozers die zich zichtbaar 
amuseerden met het rond-
gooien van al dat afval. en 
vanaf nu wisten we ook dat je 
met 100 gsm’s genoeg goud 
hebt om 2 trouwringen te laten 
smelten.
terug op de bus reden we 
wat rond op de site om alles 
goed te kunnen zien met een 
woordje	uitleg	erbij.	Pas	op	dit	
punt besefte de meerderheid 
dat wij de smelterij van edele 
metalen niet te zien zouden 
krijgen, toch even een teleur-
stelling... Maar we mochten 
wel de elektrolyseplant van 
koper bezichtigen. In een 
grote hal met allemaal baden 
vol zwavelzuur en koper 
zweefde een enorme robotarm 
boven ons hoofd die ons wat 
afleidde van de uitleg.
Weer naar de bus die nog-

maals besproeid was geweest 
en op naar een oud gebouw 
waar de analyselabo’s zich 
bevinden. We werden er weer 
opgesplitst in groepjes en kre-
gen in de charmante laborato-
ria uitgebreide uitleg over de 
technieken om de inhoud van 
de stalen zo precies mogelijk 
te analyseren. het scheelt 
namelijk veel geld of er bij-
voorbeeld 1 of 2% goud zit in 
een verkregen staal.
Met deze info mochten we, 
deze keer te voet, naar het 
hoofdgebouw waar we op de 
au-verdieping werden opge-
wacht. helaas is de gouden 
verdieping ook de hoogste, het 
werd	dus	9	verdiepingen	klim-
men. het werd gelukkig goed-
gemaakt met een drankje, 
lekkere broodjes en een mooi 
uitzicht over de site en de 
antwerpse haven in de verte. 
Bij het buitengaan kregen we 
nog een pakketje met onver-
mijdelijke brochures en een 
sleutelhanger met een stukje 
echte goudfolie in!
Behoorlijk moe, maar met een 
hoop kennis over wat er alle-
maal met uw e-afval gebeurt, 
keerden we terug richting 
leuven.

door Maciej Pasniewski
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Wij smelten voor edele 
metalen! Oftewel: met de 
chemisten naar Umicore!



sCIenCe@leuVen 
InteRnatIona(a)l

When Europe is getting bigger … EGEA is getting closer

eGea is the european Geography association which forms a network 
around europe to exchange knowledge, experiences and information 
for geography students and young geographers. eGea tries to promote 
Geography within europe and encourages the scientific as well as 
cultural exchange between countries and cities. to achieve this goal, 
EGEA	organises	congresses	(4	regional	congresses	and	1	annual	
congress each year), student exchanges, hosts foreign students and 
publishes a magazine: the european Geographer. all universities over 
europe where you can study geography are able to set up an entity. 
Since	the	foundation	in	the	year	1987,	the	association	has	grown	from	4	
entities to more than 80 entities in 28 different countries and more than 
6.000	members.

hiking excursion to Ineu peak 
(2279m,	highest	mountain	in	
eastern Carpathians, Rumania).
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eGea is divided into four regions, namely the 
north and Baltic Region, the eastern Region, 
the Western Region and the euroMed Region. 
the entities of the regions try to keep contact 
throughout the year. one way of achieving 
this is by organising Regional Congresses, 
which take place in springtime and are usually 
focused on one geographical theme. this year, 
three members of eGea leuven joined the 
“Living	in	the	Alps,	challenges	and	solutions	
in	a	vulnerable	world”	Western	Regional	
Congress in steinach am Brenner (austria). 
all entities meet once a year at the annual 
Congress. six members of eGea leuven 
participated in the annual congress this year. 
during the congresses different topics are 
discussed in workshops, skills are trained 
in training sessions, lectures are given by 
professionals, students make presentations 
about their own research in the scientific 
symposion and also excursions are organised. 
In the year 2008 the Western Regional 
Congress was organised by eGea leuven. at 
the moment, leuven is a candidate entity for 
organising the annual Congress in the year 
2012.

another way for entities to meet are the 
student exchanges. exchanges are organised 
quite often, cheap and simple. two entities visit 
each other, the host entity being responsible for 
the programme. the travelling costs are paid 
by the visitors, the food, stay and programme 
are taken care of by the hosting group. during 
the programme, excursions are organised 

and the city and surroundings are informally 
introduced and parties take place which 
introduce you to the other geography students. 
for this academic year 2010-2011, leuven has 
made exchange agreements with Cluj-napoca 
(Rumania),	Warszawa	(Poland),	Zagreb	
(Croatia), nijmegen (the netherlands) and 
Bonn (Germany). also other activities are/were 
organised by eGea leuven (Bendeluxweekend 
2010, leuvely time). 

the european Geographer is a publication 
for eGeans who want to share their scientific 
work with other eGeans and publish them on 
the eGea website. the magazine is published 
twice a year and produced for everybody who 
is interested in geography. 
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Glacial history of Tyrol excursion guided by Prof. Dr. Stötter and Mag. Matthias Huttenlau (Stubai glacier, 
Tyrol, Austria).

Discovering Belgian fries in Brussels (exchange 
Osnabrück, 2009).
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Global Change is no longer scientific jargon: 
the world is changing at an ever increasing 
pace and people all over the world are 
becoming more and more aware of the fact 
that they live in a rapidly changing, global 
environment where decisions taken by policy 
makers or companies at the other end of 
the world may have immediate impacts 
on their personal life. More and more, the 
human	inhabitants	of	Planet	Earth	realise	
that the capacity of the planet to sustain 
human societies is limited and that our planet 
should be managed with care. to discuss 
and reflect about these and other actual 
geographical issues, the division of Geography 
at	the	K.U.Leuven	organised	the	4th	Belgian	
Geography days in leuven on friday 22nd 
and saturday 23th of october. on friday, about 
400	Belgian	geographers	and	24	international	
geography students (eGeans) joined in this 
event. on friday morning all participants joined 
in two workshops selected out of eight different 
themes. during the coffee breaks, posters 
of actual research topics were presented. 
In the afternoon, a debate was organised 
concerning the divide between physical and 
social	geography.	Keynote	speakers	were	Prof.	
dr. Keith Richards (a geomorphologist of the 
university	of	Cambridge)	and	Prof.	dr.	Noel	
Castree (a human geographer of the university 
of Manchester). 

Because of the Geography days, eGea 
leuven decided to organise a four day event 
“Leuvely	Time”	especially	for	international	
students in geography. In this way, we aimed 
at showing and promoting geography at our 
faculty.

after the Belgian Geography days congress 
on friday, student association Merkator and 
eGea leuven organised together a recreative 
student event in the evening. once the debate 
was finished, all participants were invited to 
join	the	excursion	“Leuven,	Ancient	and	Alive”.	
the geological metaphor theory, developed 
by doreen Massey, was our guide during this 
excursion. according to Massey, the structure 
of local economies can be seen as a product 
of	the	combination	of	“layers”	of	the	successive	
deposition of new waves of investment. during 
the walk, the lovanian economy was analysed 
as a historical product of the combination 
of layers of activity, layers that, in turn, 
represent the succession of roles the lovanian 
economy has played within wider national and 
international structures. after the excursion, we 
all had a great meal in the student restaurant 
alma 1. the day ended by exploring the 
nightlife of leuven: Merkator organised a 
party	at	their	favourite	pub	“Het	Klokhuys”.	At	
midnight, a ‘gratis vat’ (‘free barrel’) of the local 
stella artois beer was drawn to celebrate this 
fantastic Belgian Geography days.  

Belgian Geography Days … have a Leuvely time!
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Het	academiejaar	2009-2010	zit	er	alweer	
een tijdje op en dat betekent dat er opnieuw 
PDL-masterprijzen	zijn	uitgereikt	aan	de	beste	
masterstudenten biologie, en biochemie en 
biotechnologie.	De	prijzen	van	elk	250	euro	
werden dit jaar gewonnen door Mathias 
Verduyckt	(biologie,	met	thesis	“Expressie	
en	toxiciteit	van	Alzheimerspeptide	Aß42	
in Saccharomyces cerevisiae”	(promotor:	
prof. Joris Winderickx)) en Benjamien 
Moeyaert (biochemie en biotechnologie, 
uitgereikt in samenwerking met Chemici 
leuven). Benjamiens thesis ging over 
“Structureel	inzicht	in	de	eigenschappen	van	
fluorescente proteïnen door rationeel ontwerp 
en karakterisatie van fotoconverteerbare, 
fotoschakelbare en fototoxische fluorescente 
proteïnen.”	(promotor:	prof.	Johan	Hofkens).	

de korte inhoud van hun verhandelingen kan 
je lezen op http://www.kuleuven.be/pdl/pdlinfo/
PDL_Info_2010_3/PDL_Info_2010_3.html.	
Gefeliciteerd, beiden!

KRInGnIeuWs

Op	p.	4	kon	u	al	lezen	dat	prof.	
sven Kullander het tijdens 
onze Christmas lecture op 18 
december zal hebben over hoe 
we het energieprobleem kun-
nen en/of moeten oplossen. 
de lezing vindt plaats vanaf 
15u	in	Aula	Pieter	de	Somer.	

tijdens de daarop volgende 
receptie kunt u napraten en 
eventueel uw eigen visie ver-
der uitzetten tegenover uw col-
lega’s. nog niet ingeschreven 
of op zoek naar meer prakti-
sche informatie? surf dan naar 
wet.kuleuven.be/christmaslec-
ture

Christmas Lecture 

De PDL-masterprijzen 2010 
uitgereikt

Benjamien Moeyaert Mathias Verduyckt 

Heeft u zelf suggesties voor een artikel in onze nieuwsbrief, over een interessant 
onderwerp of een boeiende persoonlijkheid? Of heeft u zelf iets dat u wenst te 
delen met de lezers van science@leuven? Stuur uw suggestie dan naar 
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be

Wij nemen uw voorstel dan mee naar de volgende redactieraad en houden u op 
de hoogte!
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Onze	najaarsactiviteit	op	25	september	had	als	
thema de relatie tussen geografie en ruimtelijke plan-
ning. het werd een zeer boeiende en gewaardeerde 
middag.

Professor	Peter	Cabus,	kabinetchef	ruimtelijke	orde-
ning op het kabinet van minister Muyters, was onze 
centrale gast. In zijn bijdrage onderstreepte hij de 
enorme interactie tussen geografie, ruimtegebruik en 
het bepalen van het beleid. hij schetste ook de evo-
luties	van	het	ruimtegebruik	tussen	1980	en	2009.	
er is vandaag nood aan een nieuw beleid. dat wordt 
het beleidsplan Ruimte Vlaanderen waar men nu aan 
werkt. daarop volgden diverse sprekers die speci-
fieke aspecten belichtten van die relatie geografie – 
ruimtelijke planning.

eline horemans (agentschap ondernemen) behan-
delde het thema detailhandelsbeleid in Vlaanderen. 
economische geografie in de praktijk dus.

nadien was het de beurt aan sarah tresignie 
(Igemo) met de ontwikkeling van woonwijken. aan 
de hand van een nieuwe woonwijk in sint-Katelijne-
Waver overliep ze de do’s en don’t’s.

Bart neuts (steunpunt toerisme en Recreatie) 
besprak het toerisme in historische stadscentra. hij 
lichtte dit toe met het concentratie- en spreidingsplan 
van het toerisme in amsterdam. 

Professor	Etienne	Van	Hecke	(EES,	K.U.Leuven)	
behandelde daarna de stedelijke hiërarchie en het 
ruimtelijke structuurplan Vlaanderen.

Tot	slot	hadden	Chris	Dickens	en	Martine	Pattyn	
(Federale	Politie)	het	over	de	criminaliteit	en	het	
gebruik van de ruimte door Brusselse stadsbendes. 
Zij brengen diverse elementen in kaart: woonplaat-
sen van daders en pleegplaatsen van criminele feiten 
met uiteraard ook de mobiliteit van deze bendes. Zo 
kunnen ze patronen ontdekken.

Contactgegevens Leuvense kringen

science@leuven
Kasteelpark arenberg 11 bus 2100, 
3001 leuven (heverlee)
Tel:	016/32	14	01	
e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
http://wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van leuvense Geografen
Celestijnenlaan 200e, 3001 leuven (heverlee) 
Tel:	016/32	24	42	
e-mail: marc.declercq@mechelen.lessius.eu
http://geo.kuleuven.be/geografie/alumni

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

B.V.l.G. - Beroepsvereniging leuvense Geologen
p.a. afdeling Geologie
Celestijnenlaan 200e, 3001 leuven (heverlee)
Tel:	016/32	64	40	-	e-mail:	bvlg@geo.kuleuven.be	
http://geo.kuleuven.be/BVlG

CheMICI leuVen
Celestijnenlaan 200f, 3001 leuven (heverlee) 
Tel:	016/32	76	39	-	e-mail:	Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be	
http://chem.kuleuven.be/chemici

V.W.n.I.l. - Vereniging voor Wiskundigen, natuurkundigen 
en Informatici lovanienses
Celestijnenlaan 200 d, 3001 leuven (heverlee) 
Tel:	016/32	72	15	-	e-mail:	VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Nieuws van de Leuvense Geografen   
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VeRslaG 
Ondernemen en wetenschappen: een goede combinatie?
Derde editie van het Alumniforum Wetenschappen.

na het alumniforum bleef het 
gezelschap napraten tijdens de 
receptie.

een koude vrijdagnamiddag in oktober. en alles staat stil. Wegenwerken op de 
Celestijnenlaan zorgen ervoor dat het een hele onderneming is om iedereen tijdig 
in de aula van de tweede hoofdwet te verzamelen voor de start van de derde 
editie	van	het	Alumniforum	Wetenschappen.	Maar	iets	na	16u	gaf	decaan	Peter	
lievens toch het startsein voor enkele boeiende uren, waarin de combinatie 
“onderwijs	en	ondernemen”	centraal	zou	staan.

‘De ondernemende wetenschapper: 
genetisch gedetermineerd of 
aangeleerd?’

als keynote speaker gaf doctor in de fysica 
en voorzitter van science@leuven Jos B. 
Peeters	zijn	visie	op	‘De	ondernemende	
wetenschapper’.	Volgens	dr.	Peeters	zijn	
managers en ondernemers tegenpolen van 
elkaar. Managers organiseren een optimaal 
rendement van bestaande en vertrouwde 
systemen, en zijn niet geneigd om risico’s 
te nemen. Managers zijn ‘school smarts’, 
die hun vak geleerd hebben als MBa. 
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ondernemers daarentegen zijn ‘street smarts’, die 
leren door vallen en opstaan, hun eigen baas zijn en 
de vrijheid ervaren om risico’s te nemen.
daar zit ook de gelijkenis tussen de ondernemer 
en de wetenschapper: zoals een wetenschapper 
is een ondernemer niet bang van het onbekende, 
ziet hij opportuniteiten waar iemand met een 
economische vorming wellicht bedreigingen ziet. die 
vrije en angstloze manier van kijken is de basis voor 
innovatie. ondernemers, zoals wetenschappers, 
moeten in een grote hoeveelheid gegevens het 
signaal uit de ruis kunnen destilleren, en moeten ‘out 
of the box’ kunnen denken.
Is er zoiets als een ondernemersgen? 
Wellicht zit innovatief durven denken toch in 
iemands persoonlijkheid, maar men kan wel 
ondernemersvaardigheden ontwikkelen en 
stimuleren. Mislukkingen horen erbij – ook dat is iets 
wat voor wetenschappers bekend klinkt – en zijn 
vooral een reden om een nieuwe poging te doen 
met bijgestelde parameters. een belangrijke factor 
zit wellicht in de perceptie van ondernemerschap 
als een ‘verdachte’ bezigheid. Zoals de ondernemer 
mislukkingen moet kunnen aanvaarden, moet de 
maatschappij ook succes kunnen aanvaarden. 
Dr.	Peeters	heeft	nog	een	advies	voor	de	
ondernemers onder de toehoorders: blijf gematigd 
bij succes, dat is belangrijk als rolmodel. en wees 
dankbaar voor de steun van de mensen die achter je 
staan.

Discussieronde 1: ‘Onderwijs in ondernemen in 
bachelor of master?’

Panelleden	dr.	Johan	Cardoen	(Crop	Design),	dhr.	
Jos Van de Velden (inspectie so) en dr. Roger 
haest (schoolbesturen so en ho) (foto rechts) 
gaven hun visie op ondernemen in het onderwijs, 
op aangeven van moderator an Goovaerts, 
hoofdredacteur van trends. 
Johan Cardoen merkt dat leerlingen erg negatief 
staan tegenover het ondernemerschap, en is er dan 
ook zeker voor te vinden dat er meer aandacht aan 
besteed wordt in het onderwijs. Jos Van de Velden 
ziet geen startende ondernemers afstuderen aan 
het secundair onderwijs, en ziet als belangrijke 
oorzaak het gebrek aan ruimte voor creativiteit door 
de	strakke	invulling	in	lestijden	van	50	minuten.	
Roger haest tot slot ziet meer in het stimuleren van 
creativiteit door het geven van projectwerk in plaats 
van het doceren in klasverband. dat gebeurt al meer 
en meer in technisch en handelsonderwijs, maar nog 
niet genoeg in aso.
Braaf zijn wordt in het onderwijs overgewaardeerd. 
Misschien is dat één van de redenen waarom 
leerlingen bij ons het onderwijs saaier vinden dan in 
andere landen. Bovendien worden wetenschappen 
onderwezen alsof onze kennis afgerond zou zijn, 
terwijl er nog zoveel is dat we niet weten. er is nood 

aan stimuleren van ‘out of the box’ denken. Wellicht 
zouden de leerkrachten zelf meer ondernemend 
moeten durven zijn! 

hoewel het mooi lijkt om meer stageplaatsen en 
praktijk te voorzien, blijkt dat in de praktijk niet 
altijd even goed mogelijk. In bedrijven zou de 
cultuur om te investeren in werkplekervaring meer 
aangemoedigd moeten worden. het is een blijvend 
zoeken naar een evenwicht tussen kennis en 
vaardigheden.

of jongeren geneigd zijn tot ondernemen, heeft 
veel te maken met gretigheid. Iemand uit het 
publiek vermeldt Indië als voorbeeld, een land 
met een bijzonder conservatief, ex cathedra 
onderwijssysteem met oude handboeken. 
toch zijn afstuderende jongeren er geneigd tot 
ondernemerschap, omdat ze weinig alternatieven 
hebben om hun levensstandaard op een 
aanvaardbaar peil te krijgen. Bij ons is die noodzaak 
er niet en daarmee verdwijnt ook de gretigheid. 
ondernemen is risico’s nemen, en de meeste 
mensen verkiezen om op veilig te spelen.

Discussieronde 2: ‘Hoe kapitaliseert men op 
wetenschappelijk onderzoek om een bedrijf te 
creëren?’

In de tweede discussieronde waren de panelleden 
dr. Wim Bouwen (atlas Copco airpower), dr. lou 
hermans (CMosIs en hMC) en prof. dr. Joris 
Winderickx (departement Biologie en ReMynd).

een eenvoudig model voor de progressie van een 
innovatief idee naar vermarkting is er één in vier 
fasen: in de eerste plaats de verduidelijking van 
het probleem / situatie, vervolgens een fase van 
ideeëngeneratie (ideation) en brainstorming, daarna 
de ontwikkeling van een idee tot een product, en 
ten slotte de implementatie als innovatief product. 
Wetenschappers zijn vooral erg goed in fase 1 en 
fase	2.	Er	zijn	maar	weinig	mensen	die	in	alle	4	
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de fasen uiblinken, en daar moet je rekening mee 
houden als je een ondernemersteam samenstelt.

Moet het onderzoek zich aanpassen aan de nood 
aan ondernemerschap? Is er te veel fundamenteel 
en te weinig toegepast onderzoek? Is het niet 
zo dat onderzoek in samenwerking met de 
industrie beperkend is? Volgens de panelleden 
is het antwoord op al deze vragen: neen. de 
industrie is een partner die kansen geeft aan 
fundamenteel onderzoek. Basisonderzoek is 
eigenlijk de voortrekker van innovatie, al is het 
niet te voorspellen waar innovatie zal worden 
gegenereerd. niet-gericht onderzoek is de basis, 
maar de onderzoekers moeten het contact met de 
mogelijke toepassing bewaren. In crisistijd kan er 
een neiging zijn om te besparen op basisonderzoek, 
maar dat is een foute strategie die een hypotheek 
legt op toekomstige welvaart. het is wel van belang 
dat wetenschappers alert zijn voor opportuniteiten en 
eventueel zelf contact zoeken met de industrie.
 
de panelleden hebben vanuit hun ervaring nuttig 
advies voor would-be ondernemers. als niet-
manager ontstaat er soms een emotionele band 
met het bedrijf. toch is het soms beter om los 
te laten, wanneer een onderneming zich in de 
implementatiefase bevindt en de competenties 
van de wetenschapper minder nuttig zijn. als 
wetenschapper kan je dan opnieuw beginnen met 
een nieuw idee. het moet in elk geval plezierig 
blijven, en je moet erin blijven geloven. In leuven is 
lRd een ideaal hulpmiddel om van start te gaan met 
ondernemen. durf mislukken, durf risico’s nemen!

Samenvattende conclusie door de heer Karel Van 
Eetvelt (UNIZO)

Karel Van eetvelt kwam terug op het verschil tussen 
managers en ondernemers, en de gelijkenis tussen 
ondernemers en wetenschappers. het out-of-the-
box denken en het mogen mislukken horen daar bij. 
daarnaast is ook de perceptie van ondernemerschap 
belangrijk. als we naar de evolutie kijken gaat die 
in positieve zin, maar er zou meer aandacht aan 
besteed mogen worden in onderwijs en beleid. 

uit het eerste debat onthield de gedelegeerd-
bestuurder van unIZo dat het onderwijs de 
neiging heeft (te?) ondernemende kinderen te leren 
luisteren. Braaf zijn is niet overgewaardeerd in de 
media, maar wel in de samenleving. en vaak is dat 
dodelijk voor het ondernemerschap. 
In een sociaal mature samenleving (wat sommigen 
een hangmatsamenleving noemen) is het een 
uitdaging om ondernemerschap te stimuleren. 
In ontwikkelingslanden is ondernemerschap een 
veel evidentere optie, daar zien we dat er vooral 
veel vrouwelijke ondernemers zijn die voor een 
verbetering van de welvaart zorgen.

Momenteel werkt men er wel aan om in scholen het 
ondernemerschap meer aan te moedigen. Vooral 
het aso schiet nog te kort: daar bezoeken ze bv. 
veel minder bedrijven, terwijl dat in handelsrichtingen 
vaak door – ondernemende – leerkrachten wordt 
georganiseerd. 

Van het tweede debat onthield hij vooral dat de 
stimulans om ondernemer te worden belangrijk 
is. Zelf uitzoeken hoe een probleem op te lossen, 
dat is ondernemend en moet gestimuleerd worden 
door de omgeving. het is een constant proces van 
vallen en opstaan. en dat is waar de overheid nog 
tekort schiet: de overheid ondersteunt de eerste 
fasen van het innovatieve proces, maar stopt in de 
implementatiefase. Want, zo klinkt het dan, dan gaan 
die bedrijven winst maken. Winst is nochtans geen 
vies begrip, maar een noodzakelijke voorwaarde om 
welvaart te creëren. 

In elk geval, besluit Karel Van eetvelt, is innovatief 
ondernemen niet mogelijk zonder goede 
wetenschappers.

Om	de	namiddag	af	te	sluiten	stelde	prof.	Peter	
lievens de fellows met een nieuwe of verlengde 
aanstelling aan het geïnteresseerde publiek voor. 
napraten was nog mogelijk tijdens een receptie 
met lekkere tapas in het mooie decor van de 
Machinezaal van het thermotechnisch Instituut. 

door Cindy Beelen en Siska Waelkens
foto’s: Rob Stevens

de cv’s van de panelleden, de presentatie van 
dr.	Jos	B.	Peeters	en	meer	informatie	over	de	
fellows met een nieuwe of verlengde aanstelling 
en over de erefellows, kunt u terugvinden op wet.
kuleuven.be/fellows 

Dr. Jos B. Peeters in gesprek met moderator mevr. 
An Goovaerts en vicerector Campus Kortrijk Jan Beirlant.



hoe Is het nu Met… 

Luc Defieuw, CEO en wiskundige 
“The ability to simplify”

Luc Defieuw: “Ik	was	zelf	leerling	geweest	
in het sint-amandscollege en mocht daar 
beginnen. Ik was een scoutsleider in hart en 
nieren en lesgeven lag in het verlengde van 
de jeugdbeweging. ‘Waarom niet?’ dacht ik. 
Ik deed het graag en wil ooit weer les gaan 
geven in postgraduate opleidingen. Maar 
na een paar jaar begon ik het secundair 
onderwijs	eenzijdig	te	vinden.	In	1986	werd	ik	
vast benoemd en daarmee kreeg ik de kans 
om verlof zonder wedde te nemen. Ik voelde 
de drang om iets anders te proberen en ging 
werken in het opleidingscentrum van Bell 
telephone in antwerpen, het bedrijf dat later 
een	onderdeel	werd	van	Alcatel-Lucent.”

“Ik	kwam	terecht	in	een	toekomstgericht	
exportbedrijf dat zich ondermeer toelegde 
op datacommunicatie en informatica. 
Bell was begonnen met massale 
herscholingsprogramma’s voor het personeel. 
Vaak lagen ze in het verlengde van de 
wiskunde,	en	ik	werd	één	van	de	opleiders.”

Maak moeilijke dingen niet moeilijker 
luc defieuw keerde nooit terug naar het sint-
amandscollege. hij leerde zijn nieuwe biotoop 
kennen en maakte geleidelijk de overstap 
naar de businesszijde. Met succes, want over 
de jaren verzamelde hij een indrukwekkende 
lijst van naamkaartjes bij alcatel-lucent 
Bell. een kleine greep: vicepresident voor 
Procurement	en	Project	Sourcing	(bij	Alcatel	
in	Parijs),	Country	Senior	Officer	Noord-
europa, Ceo in het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, General Manager noord-europa van 
de afdeling optics, Key account Manager 
voor de Belgacom Group, directeur externe 
Communicatie ... tussendoor leidde hij 

28

sinds 1 april is luc defieuw de nieuwe Ceo van het internationale 
communicatietechnologiebedrijf alcatel-lucent Bell in antwerpen. het is het 
voorlopige	hoogtepunt	van	een	opmerkelijke	carrière	die	in	1980	begon.	In	dat	
jaar haalde defieuw het diploma van wiskundige aan de K.u.leuven en begon hij 
les te geven in het sint-amandscollege in Kortrijk. hij leek af te stevenen op een 
loopbaan als gerespecteerd en geliefd leerkracht - maar de passie voor eenvoud 
en de drang naar verandering staken stokken in de wielen. 

Luc Defieuw

als	Project	Manager	Network	Operations	in	
Rusland de onderhandelingen voor een aantal 
joint ventures voor communicatiediensten, 
en behaalde hij ook nog een postgraduaat 
in	Business	Economics	(1989)	en	een	
MBA	(1992).	Op	dit	moment	draagt	hij	de	
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang 
van zaken van alcatel-lucent in de Benelux. 

“Vereenvoudigen	is	voor	
mij een passie. alleen wat 
eenvoudig is, werkt en 
verkoopt.”
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Luc Defieuw: “Eén	van	de	redenen	dat	ik	
het gemaakt heb bij alcatel-lucent is mijn 
ability to simplify. anders gezegd: alles 
herleiden tot de grootst mogelijke eenvoud. 
die vaardigheid kwam me goed van pas toen 
ik aan de universiteit studeerde. Wiskunde is 
van zichzelf al moeilijk genoeg. Je wilt daar 
geen laagje moeilijkheid aan toevoegen, je 
moet vereenvoudigen en tot de essentie gaan. 
ook als lesgever in de school en bij Bell bleek 
vereenvoudigen	een	onmisbare	vaardigheid.”

“Je	kunt	zeggen	dat	het	simpel	maken	van	
dingen voor mij een ware passie is. Want 
alleen simpele dingen werken en verkopen. 
Maar het is niet zo simpel om de dingen simpel 
te houden. het vraagt hard werk. het vraagt 
ondermeer dat je de context heel goed kent 
en dat je een product of een dienst haarfijn 
in die context kunt plaatsen. als ik iets niet 
simpel kan maken, dan lukt het iemand anders 
meestal	ook	niet.	Dan	is	het	te	ingewikkeld.”

“Die	passie	en	die	vaardigheid	om	te	
vereenvoudigen hebben een enorme rol 
gespeeld	in	mijn	carrière.	In	1997	kreeg	ik	een	
telefoontje. of ik de komende twee jaar geen 
directeur van de externe communicaties van 
alcatel wilde worden, in het grote hoofdkwartier 
van	de	firma	in	Parijs.	De	vraag	kwam	als	een	
verrassing. Ik had nooit een baan gehad die 
te maken had met communicatie. Ik had geen 
enkele ervaring op dat vlak. Maar ze waren 
expliciet op zoek gegaan naar mensen die 
het simpel konden houden. en terecht: onze 
communicatie	was	toen	veel	te	complex.”

Wiskunde als algemene vorming
agoria, de sectorfederatie van de Belgische 
technologische industrie, klaagt over het lage 
aantal ingenieurs. Wis- en natuurkunde aan 
de K.u.leuven lieten dit jaar een stijging 
optekenen bij de nieuwe eerstejaars, maar 
vooral bij de wiskundigen liggen de absolute 
aantallen veel lager dan in de jaren zeventig, 
toen luc defieuw aan de eerste kandidatuur 
begon.

Luc Defieuw:	“De	oprichting	van	de	richting	
informatica speelt mee: die heeft studenten 
aangetrokken uit wis- en natuurkunde. Maar 
er is nog iets. Ik kan bijvoorbeeld geen scherp 
afgelijnde reden geven waarom ik in de 
licenties voor zuivere wiskunde koos. het lag 
me gewoon. Ik zag wiskunde ook als algemene 
vorming, en ik denk dat mijn carrière me 
niet tegenspreekt. Maar tegenwoordig lijken 
jongeren een universitaire opleiding wiskunde 

meer te zien als een expliciete keuze voor 
een baan in het onderwijs, of eventueel in de 
academische wereld. dat beperkt het potentiële 
studentenpubliek.”	

“Het	gebrek	aan	interesse	voor	wiskunde	
is niet zonder gevaar. Wiskunde is een 
basiswetenschap voor veel wetenschappen. 
In een samenleving mag die basis niet te 
smal worden. Bij alcatal-lucent werken 
we bijvoorbeeld aan nieuwe, innoverende 
technieken om ruis van adsl-lijnen weg te 
halen. die vragen een zware brok wiskunde. 
Wiskunde	blijft	dus	actueel.”

“En	vergeet	niet:	we	moeten	leven	van	
innovatie. toen ik vijfentwintig jaar geleden bij 
Bell arriveerde, vroeg telecommunicatie nog 
relais en elektromechanische technieken. nu 
heeft alcatel-lucent een complete metamorfose 
ondergaan. de capaciteit om te innoveren is 
essentieel, anders kunnen we niet standhouden 
in een wereld met opkomende landen als 
China en India. en dan heb ik het ook over 
technische innovatie: concrete, vernieuwende 
dingen en technieken. het is geen toeval dat in 
de Bell-labs – onze onderzoekscentra – zoveel 
mensen	met	een	doctoraat	of	een	PhD	werken.	
We moeten onze voorsprong behouden en 
zelfs	nog	vergroten.”	

Doen wat je graag doet
Luc Defieuw: “Ik	was	een	laatbloeier.	Ik	had	al	
drie kinderen toen ik naar Bell stapte! In feite 
heb ik nooit een carrièreplan gehad. Ik heb 
altijd gedaan wat ik graag deed, en dat doe 
ik nu nog altijd. af en toe een uitdaging, dat 
ligt me. de stap naar Bell was zo’n uitdaging. 
Maar ik ben er pas over beginnen na te denken 
toen ik vast benoemd was. Ik ben erin gerold. 
Ik had geen groot plan en ik heb dat nog altijd 
niet. Ik vind wel dat je regelmatig moet durven 
veranderen. Je moet je blikveld geregeld 
verruimen en de manier waarop je naar de 
dingen kijkt in vraag durven stellen. de wereld 
verandert namelijk ook voortdurend. te lang op 
dezelfde	stoel	zitten,	dat	is	niets	voor	mij.”	

door Peter Graller

“Ik	had	geen	groot	carrièreplan	
en	heb	dat	nog	altijd	niet.”



hoe Is het nu Met… 

Prof. em. Ferdinand Geukens 

ferdinand Geukens is de oudste van de 
emeriti	van	onze	faculteit.	In	1939	startte	hij	
met zijn studie geografie aan de K.u.leuven, 
een bewogen studietijd in de oorlogsjaren. 
na de licentie geografie behaalde hij ook een 
licentie in de aard- en delfstofkunde waarna hij 
begon aan een doctoraat geologie.

S@l: Na uw studies geologie bent u direct 
verdergegaan met een doctoraat?

Professor	Asselberghs	had	in	1946	zijn	
hoofdwerk over het onder-devoon in het 
hercynium gepubliceerd. hierin waren de 
grenzen van het caledonisch massief van 
stavelot vastgesteld: een caledonische koepel 
in het hercynisch gebergte. het massief was 
toen bekend door het ‘venster van spa-theux’ 
– een gebied waar jonge lagen zichtbaar zijn 
onder oude lagen. Mijn promotor zette mij 
aan het werk rond het venster van theux, het 
‘chasse privée’-gebied van de luikse school. 
Zij gaven aan dat die overschuiving over 
30-40	km	ging;	mijn	terreinwerk	zou	wijzen	op	
2	à	3	km	in	het	oosten	en	5	km	in	het	westen.	
Geologische studies in die tijd omvatten 
hoofdzakelijk terreinwerk, met de leuze ‘mente 
et maleo’: gewapend met je gezonde verstand 
en je hamer, en zonder verdere uitrusting. 
ook qua transportmogelijkheden moest je 
het doen met de beschikbare middelen — 
onderzoeksbudgetten waren er niet; auto’s 
ook niet. Voor het terreinwerk nam je de trein 
en de fiets.

S@l: Wat is er zo belangrijk aan dat massief 
van Stavelot?

het massief bevat de oudste macrofossielen 
van België, die de ouderdom bepalen als 
onder-Ordovicium	(ca.	400	miljoen	jaar).	
dat zijn dan nog de jongste formaties van 
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science@leuven ging prof. em. ferdinand Geukens interviewen. een speciale 
ervaring: wij zitten tegenover een man met de energie en de levenslust van 
een dertiger, die ons doodleuk vertelt dat hij aan het begin van zijn carrière zijn 
lesopdrachten	kreeg	toegewezen	door…	rector	Van	Waeyenbergh.	Pardon?	Die	
bestaat enkel in de geschiedenisboeken?

prof. em. Ferdinand Geukens 

dit Cambrio-ordovicium-massief. de eerste 
taak bij het karteren is het bepalen van de 
samenstelling en relatieve ouderdom van 
de lagen. een gebied dat tweemaal een 
gebergtevorming heeft meegemaakt, met 
periodes van hoge druk en temperatuur, 
is totaal vervormd door plooien, breuken, 
overschuivingen … de relatieve ouderdom, dat 
kan je vergelijken met het alfabet. als je op het 
terrein laag a aantreft in contact met laag d, 
dan zit er tussen a en d een breuk (b en c). als 
a in contact staat met m, dan is die breuk veel 
belangrijker. ook de helling van de breuken 
moet men bepalen door verdere geologische 
gegevens. Breuken spelen een belangrijke rol 
voor het grondwater. het water van de spa-
bronnen staat in verband met de grensbreuken 
van het venster van theux. 
ook de kennis van de verwering is belangrijk. 
terreinwaarnemingen tonen aan dat 
tektonische vervormingen doorheen het 
massief subhorizontale bewegingen hebben 
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veroorzaakt. het is dus niet alleen bij theux dat 
er ‘vensters’ zijn, maar in het hele massief. 
In	de	65	jaar	dat	ik	het	gebied	bestudeer,	heb	
ik grondwerken kunnen noteren en beschrijven 
die niemand anders heeft waargenomen. 
Zo heb ik veel voordeel gehaald uit het 
ardennenoffensief: de amerikaanse soldaten 
hadden loopgraven en slaapputten gegraven 
om zich te beveiligen, en daardoor waren op 
honderden plaatsen geologische ontsluitingen. 
Van die gegevens zou je nu niets meer vinden: 
dat is allemaal volledig overgroeid.

S@l: Dan hebt u wellicht maandenlang de 
streek rond Spa, Theux en Stavelot uitgekamd?

dat is een understatement van formaat. Ik 
heb nooit de tijd gehad voor vakantie in het 
buitenland. Ieder verlof heb ik in de ardennen 
doorgebracht. Ik heb duizenden gegevens 
en stalen van gesteenten, geklasseerd per 
kaartblad. tot aan mijn emeritaat zijn die 
gegevens door hilda, de secretaresse van 
de afdeling, bijgehouden, vanaf dan heb ik 
ze enkel in handschrift. niemand anders 
heeft al die gegevens, dus is het van belang 
dat ik ze overzichtelijk achterlaat als er ooit 
iemand verder wil gaan met de geologische 
beschrijving van dat ingewikkelde gebied. ook 
nu nog ben ik vaak in de buurt en noteer ik 
nieuwe ontsluitingen.

S@l: Maar is dat dan nooit af, zo’n kaart?

onder iedere geologische kaart 
staat een datum en die kaart is af. 
anderzijds kan elke belangrijke 
waarneming, bij grondwerken, een 
vorige kaart wijzigen en zo is een 
geologische kaart een tijdelijke 
interpretatie en is de kaart nooit 
definitief. Mijn eerste geologische 
kaart van het gebied dateert van 
1986,	de	tweede	van	1999.	Als	ik	
nu een derde editie zou maken, 
dan zouden er opnieuw heel 
wat correcties moeten worden 
aangebracht.

S@l: Is dat niet frustrerend, om 
al uw conclusies in rook te zien 
opgaan?

neen, dat is juist het aangename: 
bij elke nieuwe waarneming kan 
je vermoedens uittesten, en soms 
opnieuw in vraag stellen. 

nu ik een beeld heb over het hele massief 
van stavelot, zou ik als bepaling voor het 
venster van theux aangeven: dat is het minst 
allochtone gedeelte van het hercynische 
massief. als ik er niet meer ben, zullen de 
Waalse collega’s het misschien moeilijk vinden 
om mijn terreinnota’s te lezen. anderzijds zullen 
alle geologische kaarten van het massief op 
1:15.000	ter	hunner	beschikking	zijn.

S@l: Nochtans bent u ook in andere gebieden 
in de wereld bezig geweest met geologische 
kartering?

Ik heb geologische opdrachten uitgevoerd in 
noord-Jemen en in lapland. Jemen was tot 
dan een gesloten land, en toen het lid werd 
van de Verenigde naties zocht men iemand 
om de geologie van het land te bestuderen. 
Zo had ik het geluk het hele land door te 
trekken,	als	eerste	vreemdeling,	in	1954-
1955.	Ik	verbleef	er	eenmaal	4	maanden	
en eenmaal 7 maanden. Jemen was toen 
nog een koninkrijk. het duurde lang eer ik 
het vertrouwen van de koning had, maar 
uiteindelijk heb ik zelfs zijn privévliegtuig 
mogen gebruiken. Bij mijn vertrek kreeg ik 
50	kg	groene	mokkaboontjes	cadeau.	Mijn	
geologische kaart van Jemen is integraal 
gepubliceerd	in	1957	in	Washington,	ter	
gelegenheid van de uitgave van de geologische 
kaart van het hele arabische schiereiland.

Prof. em. Ferdinand Geukens in Jemen.Prof. em. Ferdinand Geukens in Jemen.Prof. em. Ferdinand Geukens in Jemen.



S@l: Was dat een interessant 
studiegebied?

Wel, in tegenstelling tot het 
massief van stavelot zitten hier 
dus wel degelijk waardevolle 
grondstoffen in de ondergrond. 
het meest interessante waren 
de twee olievelden die ik had 
gekarteerd, die nu worden 
uitgebaat door total. het is de 
duurste aardolie, van de beste 
kwaliteit, van de omgeving. 

S@l: Was Lapland ook zo 
avontuurlijk? 

In lapland was ik samen met 
collega Jules Moreau. het 
vreemdste dat we daar hebben 
meegemaakt, was dat we er 
onze gids zijn kwijtgeraakt … 

onbegrijpelijk, als je bedenkt 
wat voor een compleet open 
landschap dat is, en bovendien 
was het er nooit donker! We 
werden vergoed per kilometer die 
we samen te voet aflegden. het 
was de geologische dienst van 
de noorse regering die ons die 
opdracht had gegeven.

S@l: U bent vorig jaar 90 
geworden, en nog steeds actief 
als geoloog … Wat houdt u 
eigenlijk op de been?

Ik ben natuurlijk een geluksvogel: 
ik kan nog behoorlijk uit de 
voeten, al verkies ik de lift boven 
de trap. en na al die jaren krijg 
ik hier op het departement nog 
altijd steun en medewerking. en 
als emeritus Moet je niets meer, 
dan doe je alleen nog die dingen 
waar je plezier aan beleeft: 
terreinwerk.

S@l: Beste prof. Geukens, wij 
zouden er voor tekenen, voor 
een oude dag als de uwe!

interview: Siska Waelkens
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Ferdinand Geukens en Jules Moreau 
in Lapland.



science@kortrijk 
Een eerste terugblik op 1,5 jaar Jan Beirlant  
als campusrector te Kortrijk

anderhalf jaar geleden verliet Jan Beirlant zijn functie als decaan van de faculteit 
Wetenschappen om campusrector te worden van de KulaK. science@leuven 
kon met hem spreken tussen de vergaderingen door.

S@l: Wat zijn de grootste verschillen tussen 
de bacheloropleidingen in Leuven en aan de 
KULAK?

het verschil is beperkt, maar binnen de 
marges hebben we in Kortrijk toch een 
eigen concept ontwikkeld met de (toe)-
komst van volledige bachelors aan de 
KulaK. de ‘Kulakbachelors’ krijgen een 
internationale dimensie, leggen de nadruk op 
verbreding van de opleiding ook buiten de 
eigen faculteit, en omvatten een significante 
stagecomponent in een labo of in een bedrijf. 
het bredere concept is er gekomen omdat 
we inventief moesten omspringen met de 
beperkte middelen, en zo zijn er allerlei 
synergieën ontstaan tussen de verschillende 
opleidingen, bijvoorbeeld tussen zuivere 
wetenschappen en ingenieurswetenschappen 
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of handelsingenieurs. dat heeft uiteraard een 
meerwaarde: later in het beroepsleven zullen 
onze studenten ook in heterogene teams 
terechtkomen, en bachelorstudenten in de 
wetenschappen en ingenieurswetenschappen, 
werken nu bijvoorbeeld al samen bij projecten. 
Jammer eigenlijk dat we dat niet in leuven ook 
zo kunnen organiseren, maar dat is praktisch 
niet haalbaar met grote groepen. als je in 
leuven met gemengde of samengevoegde 
groepen wil werken, wordt het echt heel 
complex. de brede opties die in leuven worden 
aangeboden, bijvoorbeeld een minor economie 
voor studenten wetenschappen, hebben tot nu 
toe weinig succes. In Kortrijk is dat evidenter, 
ook omdat alle faculteiten in één campus 
samen huizen.



S@l: Die stagecomponent, hoe vult u dat in?

het idee voor de stages is gegroeid bij de 
subfaculteit Geneeskunde. die heeft contacten 
met een netwerk van ziekenhuizen in de 
regio, en dat vinden studenten een pluspunt. 
dat soort netwerking is goed voor de KulaK 
en ook voor de regio. We bouwen nu ook 
goede contacten op met bedrijven – en dat 
is dus niet alleen met de groten zoals Barco 
of Bekaert; er zijn ook heel wat kleine jonge 
bedrijven in de regio die enthousiast zijn over 
een samenwerking met de universiteit, en die 
stageplaatsen aanbieden. 

S@l: En ook internationalisering vindt u al 
belangrijk in de bachelorjaren?

absoluut; iedereen heeft wellicht van onze 
akkoorden met de universiteit van lille 
gehoord, maar we doen meer. sommige 

KulaK-richtingen bieden hun studenten nu al 
keuzevakken aan die worden verzorgd door 
proffen	uit	Parijs	en	Londen.	
Met de introductie van volledige 
bacheloropleidingen kunnen we de 
internationalisering meer systematisch 
doortrekken in de laatste studiefase.

S@l: Het onderwijs in Kortrijk maakt het dus 
erg goed. En het onderzoek? Kan dat op zo’n 
kleine campus ooit het niveau van de Leuvense 
onderzoeksgroepen halen?

onze onderzoeksgroepen kunnen kwalitatief 
de vergelijking met het leuvense onderzoek 
moeiteloos doorstaan. het trombose-onderzoek 
bijvoorbeeld is van topklasse, en voor 
onderzoek naar educatieve technologie hebben 
we hier een IBBt-laboratorium. We hebben 
een aantal kleine onderzoeksteams die typisch 
ontstaan zijn rond twee professoren met een 
complementaire achtergrond die hun expertise 
hebben gebundeld, en dat blijkt bijzonder 
vruchtbaar.

S@l: De inschrijvingscijfers van de KULAK 
stijgen. Hebt u daar een verklaring voor? 

Ik vermoed dat het concept van de 
KulaK aanslaat bij wat we soms de 
‘millenniumstudent’ noemen. studenten 
worden hier goed gevolgd, in een zorgzame 
omgeving. Voor deze generatie studenten 
klopt dat concept gewoon. de studenten die 
naar Kortrijk komen zijn trouwens gemiddeld 
meer gemotiveerd voor hun studies dan die 
in de grotere studentensteden. Wie naar de 
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Steun het Science@Leuven Fund 

Geeft u om kennis? 

De Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven 
wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse 
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige 
masteropleidingen te komen volgen. Omdat niet 
alle beloftevolle wetenschappers dezelfde 
financiële kansen hebben om hun talent te 
tonen, kunnen zij voortaan via Science@Leuven 
een beurs aanvragen. 

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

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

* Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.

* Voor giften vanaf 30 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.

* Storten kan op rekeningnummer 734-0194177-89 van de K.U.Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven. 

  Gelieve steeds de gestructureerde mededeling +++400/0003/81268+++ toe te voegen.
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universiteit trekt met het idee om lekker te 
genieten van het studentenleven, zal eerder 
voor een stadscampus kiezen. 

S@l: Bij uw aantreden als campusrector liet u 
weten geen ‘strenge rector’ te willen zijn. Lukt 
dat, in de praktijk?

eigenlijk wel, ja. Ideaal moeten beleidslijnen 
groeien uit een consensus, binnen een 
vertrouwensrelatie met alle betrokkenen. op 
zo’n overzichtelijke campus kan dat. eventuele 
brandjes worden snel gedetecteerd en tijdig 
geblust. Ik vind de KulaK zelfs eenvoudiger te 
besturen dan de faculteit Wetenschappen in 
leuven. het aantal studenten is vergelijkbaar, 
maar gewoon al het feit dat alles in één 
gebouw is gehuisvest is een voordeel voor het 
management.

S@l: In science@leuven stellen wij geregeld 
aan een prof de vraag wat de verwezenlijking 
is waar hij of zij in zijn of haar carrière het 

meest fier op is. Als we die vraag aan u stellen, 
krijgen we dan een antwoord uit uw onderzoek 
of uit uw beleidsfuncties?

Ik ben nu volop bezig met de verwezenlijking 
waar ik het meest fier op zal zijn: de realisatie 
van het nieuwe beleidsplan voor de KulaK. 
het plan staat op papier en is goedgekeurd, en 
nu komt het er op aan dat te implementeren. 
als dat voltooid is, dan zal ik inderdaad heel 
erg fier zijn. 
Ik mis het onderzoek wel, het is heel moeilijk 
om daar nog tijd voor te vinden. Ik plan een 
sabbatical, al staat daar nog geen datum op, 
om die draad terug op te pikken. Ik geef ook 
heel graag les en ben blij dat ik daar nog 
tijd voor heb: ik geef dit semester statistiek 
aan de studenten onderwijskunde van de 
KulaK. Zo kan ik ook zelf de mentaliteit van 
de Kulakstudenten ervaren. Velen willen echt 
alles begrijpen, ze stellen goede vragen, ze 
verplichten je eigenlijk om goed les te geven.

S@l: En tot slot: u bent blijkbaar erg gelukkig 
in Kortrijk, maar mist u het team van het 
Decanaat Wetenschappen dan niet?

Ja, natuurlijk wel! het was een erg verweesd 
gevoel om dat team achter te laten. Gelukkig 
word ik in Kortrijk omringd door een schitterend 
team met een hoog Geel-huisgehalte…

S@l: Dat was een diplomatisch antwoord, maar 
we weten dat u het meent! Veel succes bij de 
realisatie van uw beleidsplan.

interview: Cindy Beelen en Siska Waelkens
foto’s: Cindy Beelen
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Colofon

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

Wetenschap in breedbeeld


