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Beste alumnus/a
Beste lezer

het academiejaar 2011-2012 is ondertussen 
alweer een tijdje aan de gang. de campus 
ontwaakt uit zijn zomerkalmte (‘zomerslaap’ zou 
een verkeerde indruk kunnen wekken), master- en 
projectstudenten bevolken onze afdelingen en 
velen onder ons geven weer volop les. Ik zou het 
hier echter over een van onze andere kerntaken 
willen hebben, nl. onderzoek. Waar staan we 
met het wetenschappelijk onderzoek aan onze 
faculteit?

de faculteit Wetenschappen is een 
onderzoeksfaculteit	bij	uitstek.	Binnen	–	en	
buiten	–	de	universiteit	staan	we	bekend	als	die	
faculteit waar het fundamentele onderzoek hoogtij 
viert. het was dan ook flatterend om tijdens de 
proclamatie in juni laatstleden de rector te horen 
zeggen dat hij om deze reden onze faculteit de 
crème de la crème vindt. Geen reden om op onze 
lauweren te rusten, maar wel om met volle energie 
door te zetten. 

het fundamentele, of zgn. nieuwsgierigheid-
gedreven onderzoek, is de laatste jaren echter 
onder grote druk komen te staan, en de globale 
economische situatie is daar vanzelfsprekend niet 
vreemd aan. hoewel de meeste industriële landen 
op deze situatie reageren door hun inspanningen 
voor het fundamenteel onderzoek drastisch 
te vergroten, lijkt de teneur in Vlaanderen net 
tegenovergesteld. Bovendien lijkt de centrale 
vraag bij de publieke opinie steevast: waarvoor 
is dit onderzoek nuttig? Wat kan je er uiteindelijk 
mee doen? hoewel we absoluut onze neus 
niet moeten ophalen voor wetenschappelijk 
onderzoek dat tot specifieke valorisatie leidt, 
al dan niet in samenwerking met de industrie, 
moet (aan onze faculteit, maar bij uitbreiding aan 
de ganse universiteit) vooral voldoende ruimte 



blijven om ongeremd onze creativiteit te laten 
botvieren, op zoek naar de fundamenten van de 
wetenschap. het te kort op de (toegepaste) bal 
spelen kan er toe leiden dat ‘problem solving’ 
uiteindelijk primeert op het generisch ontrafelen 
van de onderliggende essentie. Zoals benadrukt 
tijdens de recente academische sessie rond ‘the 
usefulness of useless research’, naar aanleiding 
van 100 jaar solvayraden, moeten we blijven 
streven naar onafhankelijkheid, creativiteit en 
excellentie. Wetenschappelijk onderzoek levert in 
de eerste plaats kennis, en het maatschappelijke 
belang hiervan kan nauwelijks overschat worden 
–	wellicht	zullen	weinigen	beweren	dat	kennis	
useless is. het zijn dan weliswaar moeilijke tijden, 
maar we mogen ons niet laten afleiden. 

Maar kan het fundamenteel onderzoek nog 
overleven? de schaarse financiering en de lage 
slaagkansen bij projectaanvragen doen ons de 
haren uit het hoofd rukken van frustratie. Vooral 
het Bof en het fWo, twee financieringskanalen 
bij uitstek voor het fundamentele onderzoek, 
zijn structureel ondergefinancierd. toch slagen 
de onderzoekers van onze faculteit er in een 
aanzienlijk deel van de koek binnen te halen, en 
het bovendien niet slecht te doen in een aantal 
prestigieuze categorieën zoals odysseus en 
eRC starting / advanced Grants, om er slechts 
twee te noemen. Bovendien heeft de recente 
onderzoeksvisitatie een aantal departementen 
ertoe	aangezet	om	–	na	het	onderwijs	–	nu	ook	
het eigen lange-termijn onderzoeksbeleid nog 
kritischer onder de loep te nemen. het blijft 
echter belangrijk om ook de maatschappij in te 
lichten over wat ons onderzoek precies inhoudt, 
en hen duidelijk te maken dat zelfs het meest 
fundamentele onderzoek de ganse maatschappij 

ten goede komt. Initiatieven zoals de recente 
lezing van stephen hawking zullen daar zeker toe 
bijdragen.

hoe dan ook gaan we door een diep financieel 
dal. Is er hoop op beterschap, na de moeilijke 
jaren? In de eerste plaats moeten we hopen 
dat er niet al te veel dexia-scenario’s ons pad 
kruisen, en dat de aanpak van onze buurlanden 
ook in Vlaanderen inspirerend werkt. ondanks de 
grotere inspanningen die we momenteel moeten 
doen om onze onderzoeksgroepen boven water 
te houden, is de boodschap om volop door te 
zetten tot er beterschap komt, en ondertussen 
ijverig het belang van wetenschappelijk onderzoek 
te blijven verkondigen. 

Ik wens jullie allen een zeer succesvol en boeiend 
academiejaar toe, met veel enthousiasme in 
het onderwijs, maar bovenal met veel plezier 
tijdens de zoektocht naar de fundamenten van de 
wetenschap !

3

prof. andré Vantomme
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aCtueel

Christmas Lecture 2011 
 

S@l: Waar gaat u het over hebben tijdens de komen-
de Christmas Lecture?

BW: de ontwikkeling van duurzame methodes voor 
de productie van materialen en energiedragers zoals 
brandstoffen, is zonder twijfel één van de belangrijk-
ste onderzoeksvragen van deze eeuw. hoe kunnen 
we meer en duurzame welvaart realiseren voor een 
groeiende en zich verder ontwikkelende wereldbe-
volking? er zullen fundamenteel nieuwe chemische 
productiemethodes nodig zijn, die complexere mole-
culen moeten maken met minder afvalproducten, en 
die ons moeten helpen om nieuwe bronnen aan te 
boren als grondstof en voor energieproductie. twee 
denksporen dienen zich aan. ten eerste, hoe kunnen 
we uit de huidige fossiele grondstoffen meer nuttige 
producten halen met minder afval? ten tweede, kun-

nen we nieuwe routes ontwikkelen of bedenken die 
niet-fossiele grondstoffen, zoals biomassa en Co2, 
gebruiken om de materialen van de toekomst te 
maken? Katalytische processen kunnen worden inge-
zet als hulpmiddel om die doelstellingen te bereiken. 
daar zal de Christmas lecture dus over gaan: hoe 
kan katalyse helpen om tot duurzame productieme-
thodes te komen?

S@l: Biofuels lijken technisch een goed alternatief 
voor brandstoffen uit de petrochemie, maar dreigen 
ze niet in concurrentie te treden met landbouwareaal 
voor voedselproductie? 

BW: dat is inderdaad een risico en ik denk niet dat 
de eerste generatie biobrandstoffen mooie reclame 
is geweest voor dit vakgebied. We hebben inderdaad 

aan het eind van het Jaar van de 
Chemie zal Bert Weckhuysen, 
gewoon hoogleraar aan de 
universiteit utrecht, een lezing 
geven op 17 december 2011, 
met als titel “een duurzame 
wereld: droom kan werkelijkheid 
worden met chemie.” de 
onderzoeksgroep van Bert 
Weckhuysen bestudeert en 
ontwikkelt nanomaterialen voor 
de katalytische omzetting van 
fossiele en duurzame (biomassa) 
grondstoffen in brandstoffen en 
chemische producten. Wij laten 
hem graag nu al even aan het 
woord.
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moeten vaststellen dat er een natuurlijk spanningsveld 
ontstaat tussen voedselproductie en productie van 
biobrandstoffen. als we dat willen voorkomen, dan 
moeten we naar een systeem waarbij we biomassa 
gaan certificeren. Biomassa moet een label krijgen van 
duurzaamheid, waarbij de routes gebaseerd zijn op de 
niet-eetbare fractie. Met andere woorden, onze hoop 
is gericht op de tweede en derde generatie biobrand-
stoffen. dat betekent wel dat we het moeten doen met 
moeilijk hanteerbare grondstoffen en dat vergt dus nog 
heel wat werk. sommige routes zijn al wat uitgezocht, 
maar bijvoorbeeld de integratie en het gebruik van de 
ligninefractie van biomassa is nog onontgonnen terrein. 

S@l: Biomassa, zeker als u aan afval-biomassa denkt, 
is toch absoluut niet constant van samenstelling. Wat 
is er nodig om de verwerking tot brandstoffen en even-
tueel andere chemische basisgrondstoffen efficiënt 
mogelijk te maken? 

BW: de samenstelling varieert, dat is waar, maar dat 
geldt ook voor ruwe aardolie. de olie die we vandaag 
ontginnen, wordt trouwens ‘vuiler en vuiler’ en dus 
ook complexer in chemische samenstelling. Ik zou 
niet durven beweren dat het ene complexer is dan het 
andere, maar ook in ruwe aardolie kan je spreken van 
een prutje waarmee je aan de slag gaat en waar de 
kwaliteit hoegenaamd niet constant is en varieert van 
boot tot boot of platform tot platform. sommige raf-
finaderijen kunnen complexere mengsels aan. Ik denk 
trouwens dat we nu naar een tussenfase gaan, waarbij 
raffinaderijen mengsels van biomassa en aardolie gaan 
processen. dus ook hier is er flexibiliteit in aantocht bij 
de verwerking. 

S@l: Planten zijn heel erg goed in het opslaan van 
zonne-energie in chemische energie. Kunnen we dat 
proces nabootsen? 

BW: die efficiëntie van het proces bij planten valt 
nog wel tegen, hoor. de natuur is hier niet echt het 
toonvoorbeeld van efficiëntie, maar planten kunnen 
het inderdaad wel en wij nog niet, althans de huidige 
efficiënties zijn slechter dan die van bv. een blad. het 
systeem dat planten hanteren kan dienen als inspira-
tiebron, maar de vraag is of we het op dezelfde manier 
zullen moeten doen als de planten. het doet me wat 
denken aan vogels en vliegen met een vliegtuig. 
Mensen hebben te lang en te vlijtig geprobeerd om 
een vogel na te bouwen, terwijl het uiteindelijk fysische 
principes zijn die hebben bepaald hoe je echt een 
vliegtuig in de lucht kan krijgen en houden. ook hier 
zullen we wellicht naar de fundamenten van weten-
schappelijk onderzoek moeten gaan om te ontdekken 
hoe we echt een fotosynthesesysteem kunnen naboot-
sen, om bijvoorbeeld vanuit Co2 ethanol te maken. 

S@l: Hedendaags onderzoek lijkt steeds meer over 
disciplinegrenzen heen te reiken. Is dat ook het geval 

in uw onderzoeksgroep? Iets als de spectroscopische 
studie van de werking van heterogene katalysatoren, 
zit u daar niet op een raakvlak tussen chemie en 
fysica?

BW: dat is inderdaad zo; eigenlijk komt heel veel van 
mijn inspiratie uit andere velden of vanuit de grens-
vlakken. het is ook moeilijk om nog echt vooruitgang 
te boeken wanneer je met je onderzoek binnen een 
smalle discipline blijft. Veel laboratoria worden steeds 
meer multidisciplinair. dat geldt zeker voor het domein 
van de katalyse, dat al intrinsiek wat breder is, omdat 
het hele spectrum van fundament tot echte toepas-
sing wordt bestreken. onderzoek naar katalyse omvat 
aspecten van engineering, zuivere chemie, fysica en 
materiaalkunde. 

S@l: U bent als Vlaming benoemd tot hoogleraar in 
Nederland. Hoe schat u dat cultuurverschil in?

BW: de verschillen zijn voelbaar, maar na een tijdje 
went dat wel. de meest evidente aanpassing is dat 
je vooral mondig moet zijn en de dingen wat explicie-
ter moet formuleren dan we in België of Vlaanderen 
gewoon zijn. nederlanders hebben een positieve 
grondhouding naar Belgen, dus dat is een voordeel als 
je als Belg in nederland aankomt. nederlanders zijn 
erg open, en dat kan soms confronterend zijn, maar 
over het algemeen wel verfrissend. 

S@l: Hoe schat u de impact in van het ‘Jaar van de 
Chemie’? Heeft dat een effect op het imago van che-
mie, op het aantal studenten, op de publieke belang-
stelling?

BW: Ik denk dat we de neiging hebben om de impact 
te overschatten. Voor veel mensen blijft chemie 
abstract en moeilijk, en ook al overspoelen we mensen 
met mooie verhalen over de positieve bijdragen aan 
de samenleving, nog zullen kleine voorvalletjes zoals 
een brand of zo vaak nefast zijn voor het imago van 
de chemie. daar zal het Jaar van de Chemie spijtig 
genoeg niet zoveel invloed op hebben. 

S@l: Waarom mag niemand de Christmas Lecture van 
dit jaar missen?

BW: dat is een moeilijke vraag! Ik hoop dat ik de 
passie kan overbrengen van een wetenschapper die 
concrete problemen wil oplossen, en daarvoor funda-
mentele wetenschap nodig heeft maar ook een blik 
voorwaarts op mogelijke toepassingen. het verhaal van 
de professor in de ivoren toren, die weinig aandacht 
heeft voor de praktische problemen ‘op aarde’, is mijns 
inziens al lang voorbij... 

Meer info over de Christmas Lecture en 
inschrijven: wet.kuleuven.be/christmaslecture
Meer info over de Christmas Lecture en 
inschrijven: wet.kuleuven.be/christmaslecture
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In Beeld

Mercator 1512-2012

Mercator	werd	op	5	maart	1512	in	
Rupelmonde	geboren.	In	1530	kwam	hij	
naar leuven als student in de faculteit der 
Kunsten, de voorloper van de huidige facul-
teiten Wetenschappen en letteren. Zes jaar 
later vinden we hem terug in leuven aan het 
werk als vervaardiger van kaarten, wiskundige 
instrumenten en praktische handboeken. Zijn 

eerste kaart, een historische plattegrond van 
het heilig land, is meteen een succes. hij 
werkt ook mee aan de productie van globes, 
en bereikte internationale faam als maker van 
astrolabia	(sterrenschijven).	In	1552	verhuisde	
Mercator naar duisburg, waar hem een leer-
stoel aan de nog op te richten universiteit werd 
aangeboden. de universiteit kwam er voor-

als universitaire rankings hadden bestaan in de zestiende eeuw, had de 
leuvense universiteit zich zonder enige moeite in de absolute top weten te 
vestigen. en dat was niet in het minst te danken aan het wetenschappelijk 
werk	van	een	aantal	wereldberoemde	pioniers,	die	nu,	500	jaar	later,	door	
de universiteit opnieuw in de belangstelling worden geplaatst. enkele jaren 
geleden was het de beurt aan Gemma frisius, in 2014 zal andreas Vesalius 
worden gevierd. Volgend jaar valt de schijnwerper op Gerard Mercator, die 
als grondlegger van de moderne cartografie mag worden beschouwd.
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alsnog niet, maar Mercator publiceerde er wel zijn 
beroemde wereldkaart met de naar hem genoemde 
projectie	(1569),	een	editie	van	Ptolemaeus’	
Geographia	(1578)	en	in	1585	het	eerste	deel	van	
zijn atlas. deze mijlpalen maakten van Mercator een 
internationale standaard op het gebied van de carto-
grafie en de geografie.
Mercator was meer dan een cartograaf. Zijn ambitie 
was het om de wereld niet alleen in kaart te bren-
gen, maar vooral om hem te begrijpen. de bouw 
van het heelal was het resultaat van een welover-
wogen schepping, die via cartografie, geografie en 
chronologie met grote nauwkeurigheid diende te 
worden gereconstrueerd. hierin toonde Mercator 
zich een kind van het leuvense humanisme dat hij 
in zijn studententijd had kunnen ervaren. In 2012 
zal de figuur van Mercator in leuven worden her-
dacht met verschillende activiteiten, o.a. een carto-
grafische tentoonstelling in de Campusbibliotheek 
arenberg en een artistieke tentoonstelling in 
Museum M. 

door Geert Vanpaemel

 In het kader van 
500 jaar Mercator staan 

onder andere volgende 
activiteiten op de agenda:

•	Mercatortentoonstelling in 
Campusbibliotheek Arenberg 
(CBA): historisch kaartmateriaal 
dat aanwezig is in de archieven 
van de CBa zal worden tentoon-
gesteld, net als enkele kaarten die 
het huidig geografie-onderzoek 
aan K.u.leuven illustreren. de 
tentoonstelling zal lopen tot eind 
april. op de openingsavond zelf 
(23 maart) zal een externe spreker 

een lezing verzorgen. 
• Organisatie van het EGEA Annual 

Congress in Leuven, 10-15/09/2012. 
de organisatie van deze activiteit 

gebeurt in samenwerking met de studen-
tenkring Merkator. de Groep W&t voorziet 

een budget voor het uitnodigen van een ‘top-
spreker’ voor dit evenement.

 In het kader van 
500 jaar Mercator staan 

onder andere volgende 
activiteiten op de agenda:

• Organisatie van het EGEA Annual 
Congress in Leuven, 10-15/09/2012

de organisatie van deze activiteit 
gebeurt in samenwerking met de studen-

tenkring Merkator. de Groep W&t voorziet 
een budget voor het uitnodigen van een ‘top-

spreker’ voor dit evenement.
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Op zoek naar sporen 
van aardbevingen op 
opgravingssites in 
Kreta  

In Beeld

S@l: Waar heb je precies gewerkt voor je doc-
toraatsonderzoek?

sJ: Ik heb onder andere de site van sissi 
onderzocht, een opgravingssite op Kreta 
geleid door Jan driessen. dat is een op en 
top Belgische opgraving waar wetenschap-
pelijke teams van specialisten van de uCl en 
de K.u.leuven samenwerken. sinds 2007 zijn 
er vijf opgravingscampagnes geweest; er zijn 
Minoïsche bewoningslagen gevonden, een 
begraafplaats, en een schat aan materiaal dat 
verder	zal	worden	geanalyseerd.	Pas	wan-
neer deze analyses zijn gepubliceerd, zal de 
Griekse overheid hopelijk toelating geven om 
verder te gaan met de opgraving. het hele 

team zit nochtans te popelen om door te gaan, 
want tijdens de laatste campagne, in de zomer 
van 2011, is er een monumentaal gebouw aan 
het licht gekomen, dat wellicht dateert uit de 
bloeitijd van de Minoïsche beschaving. 

S@l: Wat was jouw rol in het opgravingsteam?

sJ: Ik ben ingeschakeld met de opdracht om 
het gebied door de bril van de geoloog te 
bekijken, en te onderzoeken welke relaties 
er waren tussen de bewoningslagen en de 
omgeving, zowel voor de Minoïsche periode 
als voor de eventuele oudere, neolithische 
aanwezigheid. Ik heb sedimenten onderzocht, 
meestal afgezet door rivieren. sedimenten zijn 

als de term geo-archeologie 
nog niet bestond, dan 
zou simon Jusseret hem 
wellicht uitvinden. eerder 
dit jaar behaalde hij een 
doctoraat aan de faculteit 
letteren van de uCl, 
over de relaties tussen 
landschap en beschaving in 
de neolithische en Bronzen 
tijdperken in Kreta. Zijn 
promotor was archeoloog 
Jan driessen, zijn 
copromotor Cecile Baeteman 
van de Geologische 
dienst van België, tevens 
hoogleraar geologie aan de 
VuB.

8

Simon Jusseret, geo-archeoloog 
op het terrein in Kreta.
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archieven van de evolutie van de omgeving 
en dank zij die archieven kunnen we het 
landschap reconstrueren zoals het er vele 
duizenden jaren geleden uitzag. 

S@l: Sissi is een vrij recente opgravingssite, en 
weinig bekend bij het grote publiek.

sJ: dat is zo, Kreta bezit een weelde aan 
opgravingssites. de meest bekende is zonder 
twijfel	die	van	Knossos	vanaf	1900,	opgegraven	
door sir arthur evans. In zowat elke site op het 
eiland zijn er bij opgravingen niveaus gevonden 
van vernielingen: huizen die vernield zijn 
en waar vaatwerk en ander materiaal onder 
ingestorte muren bewaard is gebleven. omdat 
Kreta	geregeld	aardbevingen	kent	–	Evans	
heeft er zelf een zware meegemaakt terwijl hij 
aan	het	opgraven	was	–	gaan	archeologen	er	
vaak van uit dat die vernielingen veroorzaakt 
zijn door aardbevingen. Misschien wordt 
er zelfs iets te kwistig met die verklaring 
omgesprongen: volgens evans werd elke 
belangrijke periode door een aardbeving 
afgesloten. 

S@l: En dat brengt ons naar je plannen voor 
de komende maanden?

sJ: Kreta is echt wel een aardbevingsgebied, 
ook bij seismologen goed bekend. Maar 
tot hier toe zijn de seismologische en de 
archeologische gegevens nog niet op een 
systematische manier samengebracht. dat is 
precies wat ik in de komende zes maanden 
wil gaan doen: alle informatie van de diverse 
sites verzamelen, een grondige terreinstudie 
maken van de periode die samenvalt met het 
einde van de Minoïsche beschaving (1300-
1200 VC), en evalueren wat er in die periode al 

dan niet met het landschap is gebeurd. Ik hoop 
te kunnen aantonen of de Minoërs inderdaad 
geregeld het slachtoffer van een aardbeving 
zijn geworden.

S@l: En dat onderzoek doe je in Leuven?

sJ: dat is inderdaad de reden waarom ik 
het komende halfjaar verbonden ben aan de 
onderzoeksgroep van Manuel sintubin. als ik 
advies of expertise nodig heb op het gebied 
van aardbevingen, dan moet ik hier zijn. na 
die zes maanden neem ik een postdocpositie 
op in louvain-la-neuve, maar ik ben er wel 
zeker van dat de samenwerking zal doorlopen. 
als je elkaar zo goed aanvult, dan is dat erg 
vruchtbaar.

S@l: Dat is dus een samenwerking over 
disciplinegrenzen en taalgrenzen heen. Veel 
succes gewenst.

      
  interview: Siska Waelkens

Meer informatie over de opgravingssite 
van Sissi: www.sarpedon.be

simon Jusseret wordt gefinancierd door 
een intercommunautaire francquibeurs. 
de francqui-stichting voorziet vier 
dergelijke mandaten voor jonge Belgische 
wetenschappers. “Intercommunautair” 
betekent dat de onderzoeker in kwestie 
gedurende zes maanden gaat werken 
aan een universiteit van de “overkant”: 
franstaligen in Vlaamse, Vlamingen in 
franstalige universiteiten.

www.amazing-advertising.be



In Beeld… 
Stuwdammen en ecosystemen, een relatie met problemen

Wat hebben wetenschap en politiek met elkaar 
te maken? als het om het beheer van ecosyste-
men en biodiversiteit gaat, is het antwoord: heel 
erg veel. een goed beleid houdt rekening met 
bedenkingen en voorspellingen van wetenschap-
pers, dat is iets wat we graag meegeven aan 
onze lokale, nationale en europese overheden.

een spectaculair voorbeeld van de verweven-
heid van ecologie en politiek vinden we in 
Cambodja. Voor de bewoners van de dorpen 
omheen en op het tonle sap meer behoren 
gigantische overstromingen sinds jaar en dag 
tot hun levenswijze. In het droge seizoen is 
het meer ongeveer zo groot als de provincie 
limburg. elke zomer breidt het uit tot het ruim 

10

dirk lamberts is aquatisch ecoloog en als doctoraatstudent verbonden aan het 
Laboratorium	voor	Aquatische	Ecologie	en	Evolutiebiologie.	Hij	voert	sinds	1995	
onderzoek uit naar de ecologie van het tonle sap meer in Cambodja. hij wijst op de 
rol die wetenschap kan spelen als katalysator in de ontwikkeling van goed bestuur 
en sterke openbare instellingen, en daardoor ook in duurzame economische groei 
en democratische samenlevingen.

Kleine karperachtigen migreren massaal uit het Tonle Sap meer naar de Mekong-rivier in de drie dagen voor-
afgaand aan volle maan in december-februari. Deze migratie wordt specifiek en intensief bevist. Succesvolle 
migratie is volledig afhankelijk van de synchronisatie van de migratietrekker (maanstand) met de stroomzin in de 
Tonle Sap rivier op dat moment. Constructie van dammen op de Mekong zou deze migratie kunnen verstoren.
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groter is dan het hele Vlaamse gewest. dat 
gebeurt wanneer een zijrivier van de Mekong, 
de tonle sap, onder invloed van de moesson-
regens zijn stroomrichting omdraait en land-
inwaarts gaat stromen, in de richting van het 
meer.

een miljoen mensen hangen voor hun voed-
selvoorziening af van dit seizoensgebonden 
fenomeen. In de overstromingsvlakte zorgt de 
jaarlijkse overstromingspuls voor een combina-
tie van aquatische en terrestrische processen 
en productiviteit. sedimenten, overstromings-
bossen en meer dan duizend, veelal migre-
rende vissoorten vormen de basis van de rijke 
biodiversiteit en productiviteit van het systeem. 
De	jaarlijkse,	langdurige	(tot	5	maanden)	over-
stromingen zijn vergelijkbaar met die in het 
amazonegebied en ze zijn als natuurlijk proces 
van groot belang voor de biodiversiteit. het op- 
en neergaande water fungeert als de motor van 
het ecosysteem.

die motor is nu in gevaar. op de bovenloop 
van de Mekong en haar zijrivieren worden 
waterkrachtcentrales en bijhorende dammen 
gebouwd. Vooral laos, dat verder nagenoeg 
geen natuurlijke rijkdommen heeft, koestert de 
ambitie om de stroomgenerator van Zuidoost-
azië te worden. Waterkrachtcentrales kunnen 
relatief groene stroom produceren, maar ze 
hebben wel een impact op de stroming van de 
rivier. de bouw van de waterkrachtcentrales 
zal leiden tot geleidelijke verschuivingen in de 
overstromingscyclus in het Mekongbekken, 
zeer waarschijnlijk met nefaste gevolgen voor 
de diversiteit en productiviteit van het systeem. 
dammen verminderen niet alleen de stromings-
pieken in de rivier, ze belemmeren of verhin-
deren ook het transport van sedimenten en de 
migratie van vele vissoorten, een migratie die 
mogelijk van essentieel belang is voor het vol-
tooien van hun levenscyclus.

tot nu toe zijn er geen dammen gebouwd op 
de midden- en benedenloop van de machtige 
Mekongrivier zelf. Maar heel recent is laos 
begonnen met de voorbereidingen voor de con-
structie van de eerste Mekongdam in Xayaburi. 
de geplande waterkrachtcentrale zou vol-
doende stroom genereren om een middelgrote 
stad te voorzien, maar zou al op korte termijn 
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de 
ecosystemen van het hele rivierbekken. er zijn 
plannen voor een dozijn dergelijke dammen in 
laos en Cambodja. slechts vijf procent van de 
stroom geproduceerd in Xajaburi is bestemd 
voor gebruikers in laos, de rest zal worden 

geëxporteerd naar thailand, waar ook de 
bouwpromotor van het project is gevestigd.

de Mekong River Commission (MRC) is een 
overlegorgaan dat alle grote infrastructuurwer-
ken in het rivierbekken onder de loep neemt. 
Vier landen maken er deel van uit: laos, 
Cambodja, thailand en Vietnam. laos wordt 
door de drie andere leden onder druk gezet om 
z’n plannen te herzien, maar ziet in waterkracht 
zijn beste kans om de rivier te gebruiken. 
nochtans is er een overeenkomst, de “Mekong 
agreement”, die stelt dat laos verantwoordelijk 
kan worden gesteld voor schade aan bene-
denstroomse landen wanneer het ingrepen 

Zoetwatergarnalen liggen te drogen in de hoofd-
straat/kanaal van Kampong Phluk, een steltendorp in 
de overstromingsvlakte van het Tonle Sap meer. De 
jaarlijkse overstroming hier duurt 5 maanden en het 
water reikt tot 4 m hoog.
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uitvoert die het karakter van de rivier verande-
ren. een stuwdam op de hoofdrivier zou daar 
ongetwijfeld onder vallen. het zou dramatisch 
zijn, als een regio die al te lijden heeft gehad 
onder oorlogen, genocide, overstromingen en 
droogte, nu het slachtoffer zou worden van een 
ingreep die de veerkracht van de ecosystemen 
vernietigt.

Geïntegreerd beheer wordt tegenwoordig 
beschouwd als een na te streven ideaal om 
toegang tot en gebruik van zoetwater op een 
duurzame en eerlijke manier te regelen. het 
impliceert dat alle beslissingen over allocatie 
en gebruik van water genomen worden op een 
transparante manier en met de actieve betrok-
kenheid van alle belanghebbenden. Goed 
beheer moet leiden tot evenwichtige resultaten, 
waarbij de doelstellingen op een geïntegreerde 
manier worden gerealiseerd. om dat te berei-
ken, is het van belang om beslissingen zoveel 
mogelijk te nemen op basis van wetenschappe-
lijk onderbouwde overwegingen.

Gericht wetenschappelijk onderzoek lijkt het 
enige middel te zijn om weerwerk te bieden 
tegen vrijblijvende verklaringen over de gevol-

gen van de constructie van dammen op de 
Mekong. Zo heeft de Cambodjaanse eerste 
minister beweerd dat er geen negatieve impact 
zal zijn, en milieubewegingen publiceren 
onheilsvoorspellingen over de grootte van het 
verval in de visserij. deze verklaringen missen 
alle geloofwaardigheid en maken daardoor een 
degelijk debat onmogelijk. op die manier blijft 
de deur open staan voor geglobaliseerd kapi-
taal en corrupte politici om hun gang te gaan. 
de toestand in het Mekongbekken is zo erg dat 
we zelfs niet zullen kunnen meten hoe groot 
de gevolgen zijn omdat de huidige kennis te 
beperkt is.

door Dirk Lamberts
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Een jaar na zijn overlijden leeft Walter Lauriks voort in onderwijs 
en maatschappelijke dienstverlening – enkele citaten

In Beeld

Walter was zeer geliefd bij zijn studenten. Zijn 
visie op leren heeft duidelijk sporen nagelaten. 
een selectie uit de vele getuigenissen die we 
hebben mogen ontvangen, illustreert dit.

“Er zijn proffen die les geven en er zijn proffen 
die je iets meegeven voor het leven. Professor 
Lauriks behoort tot die tweede groep.”

“Hij was heel bijzonder en tegelijk heel 
gewoon, gewoon een heel bijzonder man. En 
hij had gelijk; we leren niet voor de school, 
maar voor het leven.”

“De kunst om complexe onderwerpen op een 
klare en illustratieve manier over te brengen 
was de zijne. Het was zijn overtuiging dat de 
beste manier om iets te leren, erin bestond 
om er les in te geven. Nu, vijf jaar na deze 
lessen, hebben deze principes duidelijk hun 
sporen nagelaten. Hun toepasbaarheid beperkt 
zich echter niet tot de academische wereld 
zoals eerst gedacht, maar hun nut is des te 
uitgesprokener in de professionele wereld waar 
ik zopas in ben terechtgekomen.”

“Professor Lauriks’ persoonlijkheid heeft me 
indertijd geïnspireerd en is misschien wel aan 
te duiden als een van de redenen waarom ik 
sinds kort doctoreer.”

“Hij zal mij bij blijven als één van de 
enige proffen die moderne elementen het 
onderwijslandschap trachtte binnen te brengen. 
De leerstof via het internet laten oefenen, 
een wiki-opdracht samen met ingenieurs van 
De Nayer met bijhorende les waarbij iedereen 
een polarisatiefilter kreeg en met kastjes 
kon ‘stemmen’ op het juiste antwoord van 

‘kwis’vraagjes, gebruik van beeldmateriaal, 
proeven en attributen (zijn grote aanwijsstok 
die als dipool meermaals ronddraaide) …
Echt mooi hoe hij een onderwerp als 
natuurkunde, dat toch een redelijk oud en 
stoffig imago heeft, op een moderne manier 
kon onderrichten. En bij het examen merkte je 
ook echt dat hij ogenblikkelijk kon inschatten of 
een student de leerstof al dan niet beheerste.
Daaraan herken je de groten …”

“Hij heeft mijn keuze voor elektrotechniek 
beïnvloed en ik bewaar de polarisatiefilter die 
we in een van de lessen kregen nog altijd... 
Een schitterende persoon die veel heeft 
veranderd, dat is duidelijk.”

ook collega’s, met wie Walter nauw 
samenwerkte in het kader van wetenschaps-
popularisering en wetenschapscommunicatie 
getuigen over zijn stimulerende rol in vele 
projecten:

“Hij was de antwoordkampioen in het project 
‘ikhebeenvraag.be’. Nu nog steeds krijgen 
vragenstellers heel geregeld als antwoord: 
‘deze vraag is al eerder beantwoord door 
professor Walter Lauriks’.”

“Als voorzitter van de Cel Wetenschaps-
communicatie zorgde hij voor een atmosfeer 
waarin niemand bang moest zijn dat een idee 
te gek was en ook in de alumniwerking was hij 
één van de motoren.”

“In zijn onderwijsopdracht werkte Walter samen 
met collega’s van de Associatie en ook in 
het Associatieproject Eurekas heeft hij actief 
meegewerkt en meegedacht.” 
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CAMPUSPRAAT

In het vragenarchief van ikhebeenvraag.be 
zijn intussen reeds meer dan 10.000 vragen 
beantwoord. een fantastische realisatie van 
onze wetenschappers op amper iets meer dan 
drie jaar tijd! We danken jullie graag voor jullie 
medewerking… 

DEPARTEMENT	WISKUNDE	
Waldmann	Stefan	-	hoofddocent	-	Afdeling	Meetkunde	-	Poisson	geometry	and	deformation	quantization
Van	Doorsselaere	Tom	-	docent	deeltijds	/	TT	-	Afdeling	Plasma-Astrofysica	-	Seismologie	van	de	zonnecorona	
DEPARTEMENT	NATUURKUNDE	EN	STERRENKUNDE	
Van de Vondel Joris - docent deeltijds / tt - afdeling VsM - Vastestoffysica en supergeleiding
hertog thomas - hoofddocent - afdeling theoretische fysica - Cosmologie en stringtheorie
DEPARTEMENT	CHEMIE
Maglia	Giovanni	-	docent	TT	-	Afdeling	Biochemie	-	Protein	chemistry	and	biophysics
Uji-i	Hiroshi	-	hoofddocent	-	Afdeling	Moleculaire	en	Nanomaterialen	-	Plasmon	mediated	chemical	reaction	and	spectroscopy
Mizuno hideaki - hoofddocent deeltijds - afdeling Biochemie - fluorescent protein, superresolution microscopy, cell signaling
DEPARTEMENT	AARD-	EN	OMGEVINGSWETENSCHAPPEN	
steegen anna - docent deeltijds - afdeling Geografie - lerarenopleiding geografie - geologie

Op	6	oktober	werden	de	emeriti	2011	
gevierd in de faculty Club. dit jaar 
mochten aanschuiven aan de feest-
dis:
Désiré BOLLE en Walter TROOST: 
allebei van afdeling theoretische 
fysica - departement natuurkunde en 
sterrenkunde
Jan DENEF: afdeling algebra - 
departement Wiskunde
Yves ENGELBORGHS en Constant 
GIELENS: allebei van afdeling 
Biochemie, Moleculaire en structurele 
Biologie - departement Chemie
Roger SILVERANS: afdeling 
Vaste-stoffysica en Magnetisme 
- departement natuurkunde en 
sterrenkunde

10.000ste vraag op 
ikhebeenvraag.be

Nieuw benoemden

Emeritidiner
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Photonics Devices and Applications Best Paper Award 
Announcements, 2011 SPIE meeting in San Diego

twee studenten hebben 
daarnaast met een externe 
reisbeurs hun reis kunnen 
financieren.

ook volgend jaar zijn er 
nieuwe mogelijkheden voor 
de studenten, zoals bv. een 
activity grant (voor lokale 
activiteiten), een officer travel 
grant (voor deelname aan 
de	SPIE	annual	meeting	in	
san diego) of een free books 
visiting lecturer.

Meer info: 
http://spie.org/x1742.
xml?chapter_id=1052438

Binnenkort zijn er ook 
verkiezingen voor nieuwe 
“officers”: president, vice-
president, treasurer and 
secretary, die dus kans maken 
op een reisbeurs naar san 
diego in 2012.

Meer info hierover: 
http://www.spiekul.be/
aboutus.html

Een	grote	delegatie	van	het	SPIE	K.U.Leuven	student	chapter	(4	personen)	heeft	deelgenomen	
aan	de	SPIE	annual	meeting	in	San	Diego,	California,	in	augustus.	Twee	studenten	hebben	er	
een	Best	Paper	Award	mogen	ontvangen,	namelijk	Luis	Gonzalez-Urbina	(rechts	op	foto	1)	en	
ayele teshome (rechts op foto 2). 

Luis Gonzalez-Urbina, Koen Clays, Thermal study of the photonic 
bandgap effect on a resonant energy transfer process, Proceedings of 
the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers 8115, 8115-43 
(2011).

Ayele Teshome, M. Delower H. Bhuiyan, Mohamed M. Ashraf, 
Graeme J. Gainsford, Andrew J. Kay, Stijn Van Cleuvenbergen, Inge 
Asselberghs, Koen Clays, Optimizing the Second-Order Nonlinear 
Optical Response in Some Indoline Based Chromophores at the 
Molecular and Macroscopic Levels, Proceedings of the Society of 
Photo-Optical Instrumentation Engineers 8113, 8113-15 (2011).
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EMPLOYEES:  
35 in Leuven, 4 in Poland 
 
 
JOB OPPORTUNITIES: 
We are continuously expanding our activities and 
hiring on a regular basis scientists & lab technicians 
for our in-vitro & in-vivo work. If interested, please 
send your resume to applications@remynd.com. 
 
 
OVERALL CONTACT DETAILS: 
reMYND NV 
Gaston Geenslaan 1 
B-3001 Leuven (Heverlee) 
Belgium 
T: (+32) 16 75 14 20 
F: (+32) 16 75 14 21 
www.remynd.com 

About reMYND 
reMYND, founded in 2002 as a spin-off from the K.U.Leuven, 
drives the development of disease-modifying treatments against 
Alzheimer’s, Parkinson’s, Diabetes and other protein misfolding 
disorders through two independently managed business units: 

 The Drug Discovery and Development Unit (DDD) focuses 
on disease-modifying treatments against protein-
misfolding disorders, such as tau for Alzheimer's disease, α
-synuclein for Parkinson's disease, and IAPP-toxicity for 
Diabetes. 

 
 The in-vivo Contract Research Organization (CRO) helps its 

clients to assess the pharmacokinetics and -dynamics of 
their experimental treatments against Alzheimer's disease. 

 

Studiedag Wetenschap & Technologie: 
hertekening van het onderwijslandschap

op 14 november jongstleden 
werden tijdens een studiedag de 
vier profielen binnen de Groep 
Wetenschap &technologie 
geduid. de integratie van de 
opleiding industrieel ingenieur 
binnen de universiteit en de ver-
anderingen die daarmee gepaard 
gaan, roepen veel vragen op. 
deze profielen zijn complementair 
en noodzakelijk op zowel weten-
schappelijk als maatschappelijk 
vlak, gaande van fundamenteel 

tot toegepast onderzoek, van con-
cept tot valorisatie en realisatie 
met een heel grote reikwijdte aan 
problematieken. daarnaast werd 
de aansluiting met het secundair 
onderwijs en de bedrijfswereld 
verduidelijkt.

Kwamen aan bod:
•	 Informatie over de integratie en 

de vier profielen
•	 Relevantie van Wetenschap & 

technologie

•	 het onderwijsaanbod binnen 
Wetenschap & technologie

•	 duidelijkheid over de in- en uit-
stroomprofielen

•	 aansluiting met het secundair 
onderwijs en de bedrijfswereld

Namen o.a. deel:
•	 ClB’s, studiekeuzebegeleiders 

en leerkrachten
•	 Vertegenwoordiging en verant-

woordelijken human resources 
uit de bedrijfswereld en koepels 
van bedrijvenorganisaties

•	 Medewerkers K.u.leuven en 
hogescholen van de associatie 
K.u.leuven

Voor meer informatie verwijzen we 
u graag naar set.kuleuven.be 

op deze website kan je ook 
de film bekijken die jongeren-
zender JIMtv maakte over de 
vier profielen van Wetenschap & 
technologie
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KRInGnIeuWs

op p. 4 kon u al lezen dat prof. Bert 
Weckhuyzen op zaterdag 17 december het 
woord zal nemen tijdens onze jaarlijkse 
Christmas lecture. de lezing vindt plaats 
vanaf	15u	in	Aula	Pieter	de	Somer.	
aansluitend zal een stand van zaken van het 
science@leuven fund worden toegelicht en 
zullen de nieuwe beurzen worden uitgereikt.
tijdens de daarop volgende receptie kunt u 
napraten en eventueel uw eigen visie verder 
uiteenzetten tegenover uw collega’s.
nog niet ingeschreven of op zoek naar meer 
praktische informatie? surf dan naar  
wet.kuleuven.be/christmaslecture

Van	1	tot	en	met	6	april	2012	organiseert	
science@leuven samen met een erkend 
reisbureau een alumnireis met als centrale 
thema ‘Big science”. tijdens deze reis 
krijgen de deelnemers de mogelijkheid 
om drie gerenommeerde internationale 
onderzoeksinstituten te bezoeken, waar 
grootschalige experimenten opgezet en 
uitgevoerd worden om de atomaire en 
subatomaire wereld te exploreren. deze drie 
onderzoeksinstellingen zijn de europese 
organisatie voor kernonderzoek CeRn 
(Geneve), de neutronenbron van het 
Institut laue langevin (Ill, Grenoble) en 
de x-stralenfaciliteit european synchrotron 
Radiation facility (esRf, Grenoble). naast deze 
wetenschappelijk gerichte bezoeken krijgen we 
de kans om wat cultuur en berglucht van de 
Jura en de alpen op te snuiven!  
Meer informatie is te verkrijgen bij  
Kristiaan.temst@fys.kuleuven.be 

Christmas Lecture
Bert Weckhuyzen

Alumnireis 2012: 
Big Science!
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op zaterdag 24 september hielden de leuvense 
Geografen hun najaarsactiviteit.

eerst brachten een 30-tal geïnteresseerde 
alumni een bezoekje aan het Centraal 
Besturingsgebouw van de afdeling operationeel 
Waterbeheer (aoW) van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) in de terbankstraat 
in leuven. oud-student Johan schuermans gaf 
daar een toelichting over de werking van de bui-
tendienst en de taak van de VMM (die de gro-
tere onbevaarbare waterlopen beheert) bij het 
voorkomen en voorspellen van overstromingen 
in leuven.

er werd o.m. stilgestaan bij de waterbeheer-
singswerken die in en rond leuven plaats 

vonden gedurende de laatste decennia. Zij vrij-
waren de binnenstad van overstromingen en de 
belangrijkste zijn:
-  de aanleg van het wachtbekken op de dijle in 

egenhoven, en 
-  de geïntegreerde aanpak voor de ganse 

dijlevallei opwaarts van leuven.
In het ganse traject van de taalgrens tot 
egenhoven kan de dijle nog vrij meanderen. 
door de natuurlijke verruwing van haar bedding 
te stimuleren, streeft men er naar om de kom-
gronden terug te benutten voor de natuurlijke 
berging van overstromingswater. Zo gebeurde 
dat vroeger ook. Maar tijdens extreme hoog-
waterevents fungeert het wachtbekken van 
egenhoven als gecontroleerd overstromings-
gebied.

nadien volgde er nog een uitleg over de opbouw 
van de hydrologische en hydraulische model-
len van het dijle- en Zennebekken. daarmee 
kan men het riviergedrag simuleren, maar ook 
historische en hypothetische overstromingen 

de tweejaarlijkse prijs “Van silex tot Chip”, sinds 
1995	uitgereikt	door	de	Beroepsvereniging	
van leuvense Geologen, bekroont een 
eindejaarsverhandeling in de Geologie aan 
de K.u.leuven, die blijk geeft van autonoom 
denken en een doordachte aanpak bij de studie 
van een geologisch vraagstuk. 

de prijs, uitgereikt in 2011 voor de master 
eindwerken	uit	de	academiejaren	2009-2010	
en 2010-2011, werd toegekend aan Jorik Van 
Wilderode voor zijn thesis “diagenetic study 
of the host rocks of the Kipushi ore deposit, 
democratic Republic of Congo” met als 
promotor	prof.	Philippe	Muchez.

De bescherming van Leuven tegen overstromingen

De tweejaarlijkse prijs 
“Van Silex tot Chip”



19De	biologen	–	en	misschien	anderen	ook	–	
kennen wellicht de afrikareizen die al een 
dertigtal jaar georganiseerd worden door dirk 
thys van den audenaerde, voorheen professor 
aan ons departement Biologie en directeur 
van	het	Afrikamuseum	in	Tervuren.	Prof.	
thys zocht opvolging voor dit type reizen, en 
daarom werd besloten deze traditie voort te 

zetten. na de eerste door opvolgers Maarten 
Vanhove en steven dessein georganiseerde 
afrika-initiatiereis (Zambia, 2010) en de 
namibiëreis van prof. thys zelf in 2011, kozen 
de organisatoren voor 2012 ethiopië en djibouti 
uit als bestemming.

Zeker iets om naar uit te kijken!

Bios, de kring der leuvense biologiestudenten, 
viert dit jaar zijn 12de lustrum. de roemrijkste 
studentenkring van West-europa met inbegrip 
van de Balkan kan dit gebeuren uiteraard niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. een verjaardag 
als een ander zou u zeggen, ware het niet dat 
wetenschappelijk onderzoek naar het reilen 
en zeilen van Bios heeft aangetoond dat enig 
feestgedruis wel degelijk op zijn plaats is.

Afrikareizen 2012: Ethiopië en Djibouti

60 jaar Bios!

modelleren. ook de online toepassing van deze 
modellen en hun gebruik als basis voor de over-
stromingsvoorspeller (zie www.overstromings-
voorspeller.be) kwam aan bod. ten slotte volgde 
nog een woordje over permanentie- en interven-
tietaken binnen de afdeling aoW van de VMM.

Het	tweede	deel	van	de	middag	had	–	zoals	het	
geografen	betaamt	–	plaats	op	het	terrein.	Het	
hele gezelschap wandelde van het Geo-Instituut 
naar het wachtbekken van egenhoven. 

daar bezochten we de dubbele klepstuw, geïn-
tegreerd in de historische dijk van de engelse 
spoorweg. die stuw behoedt de stad leuven 
van onheil tijdens hoogwaterperiodes. de zand-
vang, net afwaarts van het wachtbekken aange-
legd, verlaagt de sedimentvracht in het stads-
centrum aanzienlijk. uiteraard kon de dag niet 
eindigen zonder een uitgebreide babbel bij een 
drankje aan het Kantineplein in heverlee.

(Verslag: J. schuermans; foto’s: R. felix)
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Zo blijkt immers dat de Biosstudent, Homo 
sapiens bioscii (De	Smet,	1951),	sinds	zijn	
halve-eeuw-viering in 2001 nog steeds tot 
een succesvolle soort mag gerekend worden. 
Weliswaar ook een soort die weer tien jaar 
is verder geëvolueerd. tot de belangrijkste 
selectiefactoren van het decennium rekenen 
we de klimaatsopwarming, de invoering van 
het semestersysteem, en de overgang naar het 
BaMa-systeem. het lijkt er op dat er genoeg 
genetische variatie en/of fenotypische plasticiteit 
in de populatie Biosstudenten aanwezig was om 
deze plotse veranderingen goed te verteren. 

Gedurende de periode 2001-2011 bleef de 
populatiegrootte van de Biosstudent constant. 
dit mede dankzij de vervanging van een 
aantal toppredatoren uit het professorenkorps. 
Populatiedensiteiten	ter	hoogte	van	aula’s,	
practicumlokalen en auditoria bleven min of 
meer stabiel. Wel werd er omstreeks 2003 een 
sterke achteruitgang waargenomen van de 
subpopulatie aan de Biostafel in alma 2. deze 
kan toegeschreven worden aan habitatverstoring 
door verbouwingen onder toezicht van een 
handvol binnenhuisarchitecten die van 
Biosstudent-technische natuurbouw weinig kaas 
hadden gegeten. ondermeer de implementatie 
van een alma 2-broodjesbar beantwoordde niet 
aan de noden van H. sapiens bioscii die, vooral 
op vrijdag als het geld op is, liever foerageert op 

gratis borden friet. tot dusver heeft de populatie 
zich lokaal niet hersteld.

Veel beter vergaat het dan weer de subpopulatie 
in natuurreservaat “de oude Markt”. Waar 
rond de eeuwwisseling de Biosstudent zich 
voornamelijk ophield in schuiloorden ter 
hoogte van de tiensestraat (de Ravage), het 
ladeuzeplein (tír na nÓg) en de naamsestraat 
(het	Plectrum),	zien	we	de	laatste	jaren	een	
belangrijke verschuiving naar de oude Markt, 
voornamelijk	richting	de	Rector,	de	Peylkoker	
en intussen de Blokhut. opmerkelijk is dat 
deze schuiloorden van de Biosstudent, ook 
wel “fakbars” genaamd, achteraf snel worden 
opgedoekt. Zo verging het althans de Ravage, 
de	Tír	en	het	Plectrum,	en	meerdere	fakbars	uit	
een verder en nabijer verleden.

Wanneer we kijken naar een aantal ecologische 
interacties,	observeren	we	sinds	1997	een	
stabiele symbiose tussen H. sapiens bioscii 
en de Mestkever (Scarabaeus agendae), het 
trouwe informatieblaadje voor de Biosstudent. 
de Mestkever heeft hierbij intussen een obligaat 
digitale niche ingenomen(*). op geregelde 
basis zijn er ook nocturne (en dus moeilijk 
waarneembare) symbiotische interacties met 
de Blauwe Kater (Felis partyhallensis) en de 
albatros (Phoebastria insomnia).



Van 27 februari tot 3 maart 2012: de Bios lustrumweek!

Programma:
Maandag 27/02:  Proffentap 
Dinsdag 28/02:  Worldcup aardbal @ sportkot
Woensdag 29/02: Bios maakt de wetenschapscampus onveilig met brood en spelen
Donderdag 01/03:  lustrumtd 
Vrijdag 02/03:  Lustrumcantus/Ouwzakkencantus:	‘Bios-history	cantus’	@	PAVO
Zaterdag 03/03 - Alumnidag:  -  voormiddag: natuurwandeling
 -  namiddag: symposium ‘geschiedenis van  
  biologie/Bios’ @ Zoölogisch instituut
 -  avond: receptie en buffet 

Updates over de activiteiten en locaties vindt u op http://bios.scientica.be/

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@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
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Intussen staat de soortstatus van H. sapiens 
bioscii nog steeds ter discussie. enerzijds zijn 
er voldoende diagnostische kenmerken om 
een onderscheid te maken met zustersoort 
H. sapiens chemikus. anderzijds kunnen 
beide soorten occasioneel hybridiseren. de 
hybride soort, H. sapiens biochemikus, werd 
pas laat op het eind van de vorige eeuw 
ontdekt. hybridisatie in de natuur wordt ook 
waargenomen tussen H. sapiens bioscii, H. 
sapiens mercatoriensis en H. sapiens geoscii. 
al deze soorten zijn ook nauw verwant met H. 
sapiens winaea. deze laatste soort is echter 
reproductief geïsoleerd, alsook opmerkelijk 
trager. dit wordt jaar na jaar vastgesteld in een 
proefopzet waarin de verschillende soorten 
gedurende 24 uren zoveel mogelijk rondjes 
dienen te lopen.

de resultaten van dit onderzoek zullen meer 
in detail worden voorgesteld gedurende de 
lustrumweek (zie kader). hier kan u de H. 
sapiens bioscii ook zelf uitgebreid komen 
bewonderen. Met op vrijdag een interactieve 
studie over nocturne gedragingen onder invloed 
van liederen en drank op een zogenaamde 
‘cantus’. op zaterdag volgt dan een lezing over 
de evolutie van H. sapiens bioscii, waarna zijn 
foerageertechnieken nader onderzocht zullen 
worden tijdens een buffetmoment. Voeren is 
voor de gelegenheid niet verboden.

ut Vivat, Crescat et floreat Bios!

Joost Raeymaekers (preses 1999-2000)
Pieter Van Dijk (preses 2011-2012)

(*) om je te abonneren, stuur een mailtje naar bios.
mestkever@gmail.com met als onderwerp Ja.
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K.U.Leuven and the international iGEM competition – a success story

Since	2005,	the	American	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	organizes	the	
annual international Genetically engineered Machine (or iGeM) competition. In this 
competition undergraduate students are being introduced into the world of synthetic 
biology. their mission: use standard pieces of dna, called Biobricks, to create an 
artificial bacterium with a completely new function, which does not exist in nature. the 
idea behind this competition is that, similar to classical electrical engineering where 
complex machines such as computers are built from simple standard components, 
also complex biological systems can be made using the Biobricks as simple, standard 
building blocks. for the competition, the new functions can range from functions useful 
to society, e.g. water detoxification or disease-curing bacteria, to all sorts of crazy 
concepts such as creating bacteria in all colors of the rainbow.

iGeM team @ amsterdam. from left to 
right: stefan, Chris, Koen, tao, sarah, 
Katrien, Yana, alice, tom and Bakul.
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after successful participations of the K.u.leuven in 
2008	and	2009,	both	times	taking	home	a	golden	
medal, the K.u.leuven again entered the iGeM 
competition this year. for this, a multidisciplinary 
team was selected, composed of future (biomedical) 
scientists, (bio) engineers, and this year even media 
developers from the Mad faculty in Genk, a member 
of the K.u.leuven association. 
the summer started with the development of a 
concept of our project. this meant that we had to 
design a system, built out of existing Biobricks and 
supplemented with new ones, which will perform a 
desired function. after some brainstorming sessions, 
the team decided to work on a system by which ice 
formation could be controlled and, hence, we named 
our organism e.d.frosti. 

The Science
to be able to induce ice formation, we noticed 
a	gene	from	the	soil	bacterium	Pseudomonas	
syringae (called inaZ), whose protein product is 
an	Ice	Nucleating	Protein	(INP),	known	for	its	
ability to stimulate ice crystallization at elevated 
temperatures. In its host organism, stimulation of ice 
crystal	formation	by	the	INP	will	induce	frost	damage	
on	plants,	enabling	the	P.	syringae	to	better	infect	
plants. 
on the other hand, we also wanted our organism 
to be able to inhibit ice formation. to this end, we 
used	a	gene	from	the	flatfish	Pseudopleuronectes	
americanus	(called	HPLC6),	encoding	for	an	
AntiFreeze	Protein	(AFP),	which	can	reduce	the	
temperature at which ice starts to form. Within the 
fish,	the	AFP	action	helps	the	organism	to	better	
survive in subfreezing waters. 
after choosing these genes as our tools, our wet 
lab team, sarah, Yana and Bakul, started to clone 

both	these	INP	and	AFP	genes,	in	such	a	way	that	
the proteins will be present on the outside of our 
bacterium. Importantly, after cloning these genes, 
we could demonstrate that they both performed 
their function as expected! as such, our e.d.frosti 
gained the ability to stimulate or inhibit ice formation. 
however, for proper functioning of our system, the 
INP	and	AFP	proteins	should	not	be	present	at	
the same time. therefore, after consulting with our 
modeling group, Koen and tao, we designed a dual 
inhibition regulation mechanism by which, depending 
on what stimulus is given, only one of these proteins 
is expressed, while expression of the other is 
inhibited.	In	other	words,	“switching	on”	the	INP	
system	immediately	shuts	down	the	AFP	system,	
and vice versa. 
the use of biological organisms as “machines” 
to perform certain functions clearly raises a lot of 
(bio)safety questions. We extensively looked into 
possible safety issues with regard to our project. 
In this respect, we designed a suicide mechanism 
in e.d.frosti, so that, when it is applied in a 
cold environment, it activates a dnase enzyme. 
once activated, e.d.frosti will destroy its own 
DNA,	though	leaving	the	INP	or	AFP	intact	at	the	
membrane. By using this mechanism, our bacterium 
will still perform its function, but will not be able to 
reproduce anymore, so no threat to the ecosystem 
will occur. 
already during our brainstorming sessions, we 
envisioned several possible applications of our 
system. By inducing ice crystallization at higher 
temperatures, it is easy to see that significant 

23



amounts of energy can be saved during 
the cooling process wherein ice has to be 
generated. a nice example would be using our 
e.d.frosti in indoor ice skating rinks. on the 
other hand, being able to inhibit ice formation 
would have obvious applications in such areas 
as winter traffic (restrain ice formation on 
roads) or agriculture (protecting crops from 
frost damage). Importantly, our e.d.frosti 
could be an all-natural substitute for the many 
chemical means used at the moment in these 
applications.

Beyond The Science
aside from the “pure science” of developing 
a new organism, iGeM teams are also 
encouraged to reflect on additional themes 
such as (bio)safety, ethics and communication 
with the outside world.
on august 17th, the team organized a 
children’s workshop at oud-heverlee. here 
we explained the concepts of synthetic biology 
and our project to the children in a simple and 
playful way. the result was very educational 
and fun, not only for the children but also for 
us! (http://2011.igem.org/team:Kuleuven/
Workshop) on september 1st, we organized 
a debate on the topic of synthetic biology in 
leuven. for this, we asked the other Belgian 
iGeM team, that of the ulB, to join us. as 
panel members, we were happy to welcome 
the K.u.leuven professors Johan Robben and 
Johan de tavernier as well as ulB professors 
Bruno andré and Jacques Van helden. to 
moderate this debate, we could count on 
K.u.leuven professor fillip Rolland. We 
covered topics ranging from “what is synthetic 
biology?” to safety, ethics and communication. 
over one hundred people participated and we 
got a lot of good responses and insights from 
both the panel members and the audience. 
(http://2011.igem.org/team:Kuleuven/ethics) 

finally, we were honored to be invited by dr. 
Lino	Paula,	the	Policy	Officer	for	Governance	
and ethics at the directorate-General for 
research at the european Commission in 
Brussels.	Discussions	with	Dr.	Paula	gave	
us	many	insights	into	the	Law&Patents	
aspects of synthetic Biology and the role 
the european Commission plays in these 
aspects. (http://2011.igem.org/team:Kuleuven/
Law&Patents)
finally, one of the prime tools for 
communication with the public is of course 
our own Wiki site (http://2011.igem.org/
team:Kuleuven), on which all of our 
achievements can be found! for this, the 
K.u.leuven team, for the first time, had specific 
designers in its team, Chris and stefan, who 
more than proved their value in outlining a 
beautiful web design, as well as designing our 
presentations and posters for the Jamborees. 
In addition, as they are not scientists, 
discussions between them and the rest of our 
science-educated team proved very valuable in 
learning to clearly communicate our results to 
people not implicated in our project. 

Moment of truth – the European Jamboree
on september 21st, all european Wikis 
were frozen, and all attention shifted to the 
preparation of the presentation and poster 
for the european Jamboree in amsterdam on 
october 1st-2nd. this was obviously one of the 
highlights of our project, as here the medals for 
the teams will be awarded and also the teams 
selected to move on to the world championship 
at MIt, Boston would be announced.
as we were ready to leave for amsterdam, 
however, we got some very pleasant 
surprises. In the morning of our departure, our 
presentation team, alice and tom, was called 
to do an interview on our project on Radio 1. 
eager to do this, they went to the studio to 
passionately explain the e.d.frosti concept. 
happy to have been given the chance to 
explain our project on the radio, they set out 
to leave for amsterdam. however… it did not 
stop there. the radio interview was picked 
up by other media, and in no time the VRt 
national television contacted us if we were able 
and willing to also do a story for them? hardly 
believing our ears, we of course accepted, 
and this resulted in a prime time report of the 
K.u.leuven iGeM project on national television! 
even during the trip to amsterdam, we got calls 
from several national newspapers to get more 
information on our project, which was then 
published the next day. It was unbelievable, 
all this attention and the european Jamboree 
hadn’t even begun!
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the day before the actual Jamboree, the dutch 
Rathenau Institute had organized a debate on 
synthetic biology inviting not only politicians but 
also representatives of six iGeM teams. We 
were delighted that our team was one of these 
six iGeM teams, indicating that the judges 
had appreciated the work on our own debate. 
Katrien did a marvelous job in representing our 
team in the discussions and was interviewed 
afterwards by the Rathenau Institute to reflect 
on this debate. 
(http://www.rathenau.nl/nieuws/
nieuwsberichten/2011/oktober/groningen-
en-leuven-naar-wereldkampioenschap-
synthetische-biologie-in-boston.html)
after a good night’s sleep (for some), d-day 
was finally upon us. We had to present our 
project	at	9h30	in	the	morning,	as	the	first	team	
in our group. although nerves were there in 
the beginning, the presentation went very well! 
the audience really loved it and in the end our 
presentation was selected as second best of 
the whole Jamboree! after our presentation, we 
had the opportunity to check out the projects of 
other teams. It was very interesting to see the 
broad range of topics addressed as well as the 
high standard of research of all the teams. the 
final hurdle to take was the poster session in 
the evening. It not only went very smooth, our 
video on the functioning of the Ice nucleating 
Protein	(http://2011.igem.org/Team:KULeuven/
Biobricks) was a huge success, as people from 
all around came to us to have a look!
having done our job, there was nothing left to 
do, except enjoy the evening and wait for the 
verdict on the next day. first up were the medal 
awards… and as the previous Kuleuven iGeM 
teams, we were also awarded with a golden 
medal for our project! although already very 
proud, the team eagerly awaited the prime of 
the awards: the nomination of the teams to 
advance to the world championship. But first, 
speeches… and another speech… until the 
teams were finally revealed… Yes, We Made 
It!!! the Kuleuven iGeM team is going to 
Boston! Cheers all around and it was time to 
celebrate	☺

Towards the world championship @ MIT
after the european Jamboree, our Wiki was 
unfrozen, giving us the opportunity to improve 
our project even more in preparation of the 
world championship. In collaboration with the 
Royal Belgian Ice hockey federation, who 
supplied us with a sample of water from the 
leuven indoor ice rink, we performed additional 
experiments to characterize the functionality 
of	the	INP	and	AFP	proteins.	Additionally,	we	
updated all of our Wiki pages. Interestingly, 

we were contacted by several companies, 
high schools and the university of antwerp, 
who all wanted to learn more about iGeM 
and e.d.frosti. finally, our design team has 
prepared a “two-sided” poster for Boston, a 
new concept that has never been done before. 
so, we are ready and keen to go to Boston to 
represent the K.u.leuven and our e.d.frosti 
project! 

Special thanks
the K.u.leuven iGeM team would like to 
thank the university for giving them the chance 
to participate in this challenging, high-level 
competition. In particular, we want to thank 
the BiosCenter (http://www.kuleuven.be/
bioscenter) organization, coordinated by 
Prof.	Dr.	Joris	Winderickx.	BioSCENTer	is	
a coordination platform for all K.u.leuven 
researchers within the Group of science and 
technology, which are active in bio(techno)
logical sciences. In addition, we would like 
to thank all of our sponsors as well as all of 
the instructors and advisors who made our 
e.d.frosti project possible!
to conclude, we can say that this iGeM project 
was a very exciting and interesting project. 
not only did we have the opportunity to be 
introduced into the field of synthetic biology, 
we got the chance to create and work out 
our own project. aside from the science, we 
also learned to work as a team, and explored 
several non-science related aspects of working 
on a project, such as communication with 
the public. In all, we had a great summer 
and definitely recommend other students to 
participate in the iGeM experience!

sincerely,

the K.u.leuven iGeM team
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Euro’solar’physicsnews
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The	European	Solar	Physics	community	
organized its 13th triennial stand-alone 
meeting	(ESPM-13)	in	Ixia,	on	the	Greek	island	
Rhodes,	from	12	to	16	September	2011.	The	
location was well chosen for a conference 
on the physics of the sun since helios is 
the patron God of Rhodes and, moreover, 
the sun was abundantly present during the 
meeting. there were 213 participants from 
33 different countries, including the usa, 
Mexico, Colombia, Japan, algeria, etc. Most 
importantly, however, about 70 (30%) of the 
participants	were	PhD	students	or	young	
postdoctoral scientists. this ample participation 
of young scientists is characteristic for this 
series of meetings and is due to the low 
registration fee and the support offered by the 
ESPD	(European	Solar	Physics	Division)	Board	
thanks to the sponsors of the meeting, incl. the 
EPS.	

The	ESPM-13	was	co-hosted	by	the	Research	
Center for astronomy and applied Mathematics 
(RCaaM) of the academy of athens and the 
Institute for space applications and Remote 
sensing (IsaRs) of the national observatory 
of athens. 

The	ESPD	Board	acted	as	the	Scientific	
organizing Committee of the meeting and 
selected	a	total	of	250	scientific	presentations,	
viz.	22	invited	talks,	63	oral	contributions,	and	
165	poster	contributions.	These	presentations	
were organized in nine sessions, each with an 
oral part and a poster part. during the poster 
sessions, coffee was served and ample time 
was allocated to read and discuss the posters.

The	ESPD	president	and	Chair	of	the	SOC,	
Prof.	Stefaan	Poedts	(Faculty	of	Science,	
K.u.leuven), opened the scientific part of 
the meeting on the morning of Monday, 12 
september, and chaired the first session 
on “science with Cutting-edge heliospheric 
Missions”. In this session, the five invited 
speakers updated the audience on the exciting 
scientific results and the potential of the 
major current solar missions and telescopes, 
viz.	STEREO,	Hinode,	SUNRISE,	PROBA-2	
and the most important ground-based solar 
telescopes. 

New ESPD Board elected
During	the	“ESPD	Business	Meeting”	that	
was organized on tuesday (13 september) 
evening,	the	president	(Prof.	S.	Poedts)	first	
reported on the actions of the Board during the 

On	26	September	2008,	at	the	EPS	Executive	Committee	meeting	in	CERN	
(Geneva), the decision was taken to cease activity of the Joint astrophysics 
division (Jad). the executive Committee decided, upon the suggestion of the 
SPS	Board,	to	set	up	a	new	European	Solar	Physics	Division	(ESPD)	in	its	
own	right	to	serve	the	European	Solar	Physics	Community.	The	various	subject	
disciplines	of	the	JAD	within	Particle	Astrophysics,	on	the	other	hand,	became	
the	responsibility	of	the	High	Energy	and	Particle	Physics	Division	of	EPS.	The	
EPS	Council	confirmed	these	decisions	on	28	March	2009	during	its	meeting	in	
Bad	Honnef.	We	hereby	report	on	the	start-up	of	this	new	EPS	division	and,	in	
particular, its recent first General assembly.

Close-up of Prof. Stefaan Poedts with the crystal 
award in front of the conference poster (left).
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first two and a half years of the existence of the 
new	Solar	Physics	Division	of	the	EPS.	

The	old	SPS	Board	served	as	the	first	ESPD	
Board and developed a vision and a ‘master’ 
plan. small committees were set up to develop 
the	statutes	and	bylaws	of	the	new	ESPD,	
to develop new web pages, and to establish 
contacts and official collaboration with the eas. 

after the report of the president and the 
questions about it, a new Board was elected by 
the	EPS	members.	Tom	Van	Doorsselaere	(BE,	
Press	Officer	and	colleague	of	Stefaan	Poedts)	
and Ineke de Moortel (uK, secretary and 
former student at the faculty of science) are 
now new members amongst others. the Board 
decided	that	Stefaan	Poedts	(past	president)	
and lyndsay fletcher (past secretary) were 
co-opted for at least one year with the specific 
tasks to enable the transition to the new Board 
and	to	‘activate’	the	Joint	Solar	Physics	Group	
(JSPG)	that	was	created	by	the	EPS	and	the	
eas. 

the Conference dinner took place at the half-
open Great Rotonda of Kallithea springs on 
thursday evening. during the excellent dinner, 
the	‘First	President’	of	the	European	Solar	
Physics	Division,	Prof.	Dr.	Stefaan	Poedts,	was	
surprised with a warm thank you notice and an 
engraved crystal award.

Prof. Stefaan Poedts thanked the first ESPD Board 
and the LOC for the fruitful collaboration and the 
appreciated crystal award.



The Science@Leuven scholarship
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for the first year of the scholarship, even without 
a promotion campaign, 18 students applied for 
the scholarship. after a first selection 7 applicants 
were chosen for a skype interview. finally a full 
scholarship and two partial scholarships were 
awarded. 

Good news spreads fast and the possibility of 
winning a scholarship for a master programme at 
the faculty of science in leuven was mentioned on 
a lot of portal sites for scholarships. due to these 
announcements the interest in the scholarship and 
in the programmes of the faculty grew exponentially. 
from december through to March, the webpage of 
the science@leuven scholarship registered 12.000 
clicks of which a vast number clicked through to view 
the programmes. 

the number of clicks on these webpages proves 
that the science@leuven scholarship easily 
meets the objective of increasing the interest in the 
programmes of the faculty of science. In the end 
more than 80 students applied for the scholarship. 
Of	these,	52	applicants	passed	the	first	test	of	being	
admitted to the programmes on the basis of their 
curriculum so far and accepted the invitation to 
study	at	the	K.U.Leuven.	These	52	applicants	took	
part in the first selection for the scholarship and 
the programme directors judged that 18 of them 
met the high standards required by the science@

Leuven	Fund.	After	a	second	selection,	9	applicants	
were	approached	for	an	interview.	The	level	of	the	9	
remaining applicants was very high and the selection 
committee	decided	to	recommend	5	applicants	
for a scholarship. the board of science@leuven 
fund awarded two full scholarships and 3 partial 
scholarships. 

Interesting, however is the number of applicants 
that registered for a master’s programme at the 
faculty of science, even when they did not receive 
a	scholarship.	Last	academic	year	5	of	the	18	
applicants registered for a full master’s programme 
in leuven. this academic year 20 applicants have 
registered so far for a master’s programme in 
leuven. 
 
It is safe to say the science@leuven scholarship 
has fulfilled the main objectives for its existence. 
let’s hope the science@leuven fund will continue 
to raise enough money to award and attract the 
bright international students the faculty of science 
would like to receive.
 
during the Christmas lecture of december 17, the 
first reMYnd scholarship will be donated.

More information: http://wet.kuleuven.be/english/
scienceatleuvenscholarship

two years ago the faculty of science and 
the science@leuven alumni association 
founded the science@leuven fund. the 
main goal of the fund was to raise money 
to attract bright international students to 
our master’s programmes by awarding 
scholarships to the most promising ones. 
a secondary goal was to motivate those 
bright, promising students to have a closer 
look at the programmes of the faculty 
of science and to raise their interest in 
studying in leuven. 

Na Wang was the first student ever to receive 
a Science@Leuven Scholarship.
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VeRslaG 
Verslag La Palma reis

Uitzicht	over	La	Palma	vanaf	
de Mercatortelescoop.

In het begin van oktober vertrokken wij, 
een	groep	van	9	K.U.Leuven-studenten	
van de opleiding master in de sterren-
kunde, naar het Canarische eiland la 
Palma	waar	we	10	nachten	lang	obser-
vaties zouden uitvoeren met de Vlaamse 
Mercator telescoop. We werden verge-
zeld door professor hans Van Winckel 
van het Instituut voor sterrenkunde. 
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Vanaf de luchthaven van Zaventem vlogen 
we (met een tussenstop in Madrid) naar la 
Palma.	Eenmaal	aangekomen,	reden	we	
met twee gehuurde opels de berg op naar 
de Roque de los Muchachos waar zich de 
Belgische Mercatortelescoop bevindt. Bovenop 
de berg waren de weersomstandigheden op 
dat moment goed. eenmaal aangekomen in 
de plaatselijke residentie voor observeerders 
werden we vergezeld van een nederlandse 
groep van 4 nederlandse studenten en hun 
begeleider diego altamirano.
 
deze residentie is de plek waar we gedurende 
ons verblijf overdag zouden slapen, terwijl 
we de nachten doorbrengen in het gebouw 
van de Mercator telescoop. die eerste nacht 
moesten de studenten aan de anderen 
uitleggen welke objecten ze wilden observeren 
en hoe ze deze zouden bestuderen. tijdens 
het vorige academiejaar moesten studenten 
die de cursus onderzoeksprojecten II 
volgden waarnemingsvoorstellen schrijven 
waarbij ze observatietijd aanvroegen van de 
Mercatortelescoop om zelfgekozen objecten te 
bestuderen. op deze waarnemingsvoorstellen 
kregen de studenten vervolgens feedback 
om zo goed mogelijk voorstellen op te 
stellen. eens de waarnemingsvoorstellen 
goed opgesteld waren, konden studenten 
voor de cursus onderzoeksprojecten III 
hun voorstellen vervolgens in werkelijkheid 
uitvoeren door zelf te observeren met de 
Mercatortelescoop en de verzamelde data 
vervolgens te gebruiken voor echte studies. 
deze waarnemingsvoorstellen zijn dus de 
basis	van	deze	studiereis	naar	La	Palma.	
de lijst van voorgestelde studieobjecten was 
divers; gaande van moleculaire wolken tot een 

komeet die op dat moment dichtbij de aarde 
passeerde. een van de meest hedendaagse 
voorstellen was het waarnemen van de ster 
WASP-1	om	een	tweede	planeet	rond	de	ster	
te ontdekken. die eerste nacht moesten de 
studenten niet zelf waarnemen maar kregen 
we wel uitleg over de werking van de telescoop 
en hoe observaties in zijn werk gaan. de 
eerste dagen waren de weersomstandigheden 
goed en konden de studenten grote delen van 
de nachten waarnemingen uitvoeren. elke 
nacht observeerden we in twee verschillende 
groepen van twee tot drie studenten waarbij 

Groepsfoto.

De mercatortelescoop.
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elke groep een helft van de nacht observeerde. 
deze waarnemingen zijn een unieke studie-
ervaring voor studenten sterrenkunde. de 
eerste nachten waren enkel fotometrische 
waarnemingen mogelijk aangezien de 
heRMes spectrograaf op dat moment in 
onderhoud was. dit kwam goed uit voor de 
studenten die enkel fotometrische observaties 
nodig hadden en dus al konden beginnen 
aan de reductie van hun data. ondertussen 
kregen we verschillende opdrachten waarbij 
we leerden om verschillende parameters 
die belangrijk zijn bij het waarnemen, te 
berekenen. Jammer genoeg werden de 
weersomstandigheden op de berg slecht eens 
de heRMes spectrograaf terug beschikbaar 
was, waardoor er bijna twee volle nachten 
niet geobserveerd kon worden. tijdens een 
van deze nachten bezochten we de William 
herschel telescoop welke groter is dan de 
Mercator telescoop. het was een interessant 
bezoek waarin het personeel van de William 
herschel telescoop meer uitleg gaf over de 
werking ervan. een andere telescoop die we 
bezochten tijdens de andere slechte nacht 
was de nordic optical telescope waarbij het 
hele gebouw van de telescoop mee draaide 
tijdens waarnemingen in plaats van enkel 
de telescoop. Verder hebben we tijdens de 
La	Palma-reis	overdag	nog	twee	andere	
telescopen bezocht waaronder de MaGIC 
telescopes en de Gran telescopio Canarias. 

ondanks de twee slechte nachten hebben we 
tijdens de daaropvolgende nachten bijna altijd 
kunnen observeren waarbij iedereen genoeg 
data verzamelde om hun gekozen objecten 
te bestuderen. aangezien de heRMes 
spectrograaf terug beschikbaar was konden 
zowel fotometrische als spectroscopische 
waarnemingen uitgevoerd worden. hiermee 
kon iedereen dan beginnen te werken aan hun 
analyse die we daarna in een paper moesten 

beschrijven. de nederlandse groep studenten 
vertrok een dag vroeger dan de Belgische 
studenten waardoor deze laatste groep nog 
een extra nacht konden observeren. de dag 
erna was de Mercator telescoop niet meer 
beschikbaar voor de Belgische studenten en 
we hebben dan nog een aangename dag en 
nacht doorgebracht aan de zonnige kust van 
La	Palma.	Daarna	vlogen	we	terug	naar	het	
koude natte België. deze studiereis naar la 
Palma	was	een	unieke,	onvergetelijke	ervaring	
waarin we zeer veel hebben bijgeleerd over 
observeren en de werking van telescopen 
in het algemeen. een echte aanrader voor 
alle studenten sterrenkunde. Voor deze 
unieke ervaring willen we dan ook het 
Instituut voor sterrenkunde, het departement 
natuurkunde en sterrenkunde en de faculteit 
Wetenschappen bedanken.

door de studenten van de La Palmareis 2010

In het observatorium.

Roque de Los Muchachos - hoogte 2426 m.



32

VeRslaG 
Zandsteen en braadworst

een belangrijk deel van de historische architectuur van Vlaams-Brabant vindt 
zijn eigenheid in de ijzerzandsteen uit de formatie van diest. deze roestbruine 
steen werd o.a. gebruikt in de kerk van aarschot; in leuven vind je hem in de 
resten van de stadswal. het is ook de steen die het hagelandse landschap 
maakt: de harde zandsteenlagen beschermen de heuvels tegen erosie en 
verlenen ze een steilheid, die elders in het vlakke of glooiende Vlaanderen 
zeldzaam is. 

Bij restauraties aan de vele historische 
gebouwen met deze steen in hun muren, is 
het zoeken naar steen. sinds WoII zijn er 
immers geen groeves meer in exploitatie. 
een werkgroep (toch wel) met experts moet 
trachten het verval van deze historische 
gebouwen te keren en hun authenticiteit 
te waarborgen door exploiteerbare en 
recupereerbare reserves aan diestse 
ijzerzandsteen op te lijsten en af te wegen 
tegen de behoeften.

het is deze problematiek die op de jaarlijkse 
grote excursie van de Beroepsvereniging 
van leuvense Geologen tegen het licht 
werd gehouden. hiervoor werd een notoir 

De ijzerzandstenen 
muur van het kerkje 
van Kortrijk-Dutsel. 
Bemerk ook de plasti-
sche vervorming van 
de marmeren grafplaat 
onder invloed van de 
jarenlang inwerkende 
zwaartekracht.

drietal bereid gevonden de excursie te 
leiden: dr. Michiel dusar (KBIn), prof. em. 
frans Gullentops en prof. Jan elsen (beiden 
K.u.leuven). Vijfentwintig toehoorders mochten 
op verschillende locaties kennis nemen van het 
gebruik, voorkomen en ontstaan van de diestse 
ijzerzandsteen. de Romaanse kerk van Kortrijk-
dutsel, de 11de-eeuwse sint-Catharinakerk 
die wel eens de oudste stenen kerktoren van 
Vlaams Brabant zou kunnen hebben, toont 
ons het gebruik van de zandsteen van diest 
doorheen de eeuwen. In eerste instantie werd 
zelfs gebouwd met uit het veld opgeraapte 
brokstukken, terwijl later gewerkt werd met 
blokken die uit groeven ontgonnen werden.
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de 14de-eeuwse maagdentoren te Zichem werd als 
grenstoren van het hertogdom Brabant gebouwd in 
diestiaanzandsteen en is enkele jaren geleden deels 
ingestort. dit gebeurde door verwaarlozing, waarbij 
zich op de toren een groot gewicht aan planten en 
aarde had afgezet. Momenteel is de toren in res-
tauratie, wat ons perspectief verlegt naar aspecten 
van verval en heropbouw. eén van de belangrijkste 
schadefactoren blijken de metselbijen te zijn, die de 
zachtere blokken van deze zandsteen onvermijdelijk 
tot zand verpulveren.

Bij de abdij van averbode is een belangrijk gedeelte 
van het poortgebouw gerestaureerd met vervang-
steen uit Waals-Brabantse zandgroeven. deze 
Brusseliaanse ijzerzandsteen is duidelijk wat harder 
en verweert anders, maar is paarser van kleur dan 
de originele steen. Gezellig samen onder het poort-
gebouw, terwijl enkele meters verder de regen uit 
de hemel gutste, mochten we kennis nemen van de 
visie van prof. Gullentops op het ontstaan van dit 
gesteente. deze kadert de waarnemingen op het ter-
rein in een groter beeld op de aarde, waarbij de slui-
ting van het nauw van Gibraltar en de hierop volgen-
de uitdamping van de toenmalige Middellandse Zee 
een belangrijke zeespiegelstijging veroorzaakt op 
termijn van enkele tienduizenden jaren. de verbre-
ding van de kanaaltrechter en de doorbraak van het 
nauw van Calais leidden vervolgens tot sterke getij-
denstromingen die zandbanken afzetten, parallel met 
de toenmalige noordzeekust (zuidwest - noordoost 
georiënteerd ter hoogte van wat nu het hageland 
is). aan het einde van de cyclus breekt de oceaan 
opnieuw door het nauw van Gibraltar en stort zich, in 
de grootste waterval aller tijden, kilometers dieper in 
de droog liggende Middellandse Zee. de naar geo-
logische termen ‘plotse’ zeespiegeldaling die hiervan 
het gevolg is en de verijzering van de hierboven 
genoemde zandbanken fixeert dit onderzeese reliëf 
in het landschap.

na de middag werden nog een verlaten ijzerzand-
steengroeve bezocht te testelt en de onvolprezen 
Wijngaardsberg	te	Wezemaal,	waar	in	de	19de	eeuw	
een ijzerzandstenen wal werd gebouwd om de toen-

malige wijngaarden te beschermen tegen de koude 
noordenwind. Michiel dusar en Jan elsen onderhiel-
den ons over groeves, kwaliteiten en het lopende 
onderzoek in het kader van de opening van een nieu-
we groeve ter bevoorrading van restauratiewerken. 

na de excursie volgde de jaarvergadering van de 
v.z.w. en dit onder het genot van een barbecue aan 
de Zoete Waters in oud-heverlee. In zijn jaarover-
zicht had de voorzitter een woordje over voor één 
van onze leden die zijn leven gewijd heeft aan de 
mineralogie en die nu door zijn collega’s geëerd 
werd met een eigen mineraal. ernst Burke zal echter 
nooit een mooi specimen van het ernstburkeïet op 
het dressoir kunnen zetten, want het mineraal - een 
Mg-methaansulfonaat- werd ontdekt in antarctisch 
ijs en is alleen bij vriestemperaturen stabiel. het is 
voorlopig wel het zeldzaamste benoemde mineraal 
op aarde en er zijn slechts microscopische korreltjes 
van gevonden.

het was ook tijd voor een nieuw bestuur. de nieuwe 
voorzitter	wordt	Patrick	Degryse,	terwijl	Jeroen	
november het bestuur komt vervoegen als adjunct-
secretaris naast secretaris Jan elsen. Berthe taes, 
oud-voorzitter, verlaat het bestuur maar zal onze 
vereniging blijven vertegenwoordigen bij de alumni 
en science. Wij danken haar voor haar inzet. de 
voorzitter schuift statutair door naar de post van oud-
voorzitter, terwijl de onmisbare Gerda Van Winkel op 
post blijft bij de centen. Wij zullen haar steeds met 
liefde en voorkomendheid blijven bejegenen om haar 
niet te verliezen.

dit was, in een notendop, het overzicht van onze 
grote excursie en algemene vergadering het bestuur 
maakt zich sterk om met de leden, en anderen met 
wetenschappelijke interesse, de volgende jaren 
de volledige stratigrafie van ons land te doorlopen. 
Volgend jaar neemt de B.V.l.G. alvast een kijkje op 
de zeer oude gesteenten die ontsloten zijn in de val-
leien in het zuiden van Brabant. 

allen tot dan of tot één van onze eerdere activiteiten,
Geert Cockaerts, vanaf heden oud-voorzitter.

Prof. em. Gullentops aan 
de slag in het poortge-
bouw van de abdij van 
Averbode.
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 augustus tot 31 oktober 2011

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)
Biochemie 30 augustus 2011 Pegah	MAGHDOONI	

BaGheRI
Regulation of metallothionein gene expression 
in human blood precursor cells and cell lines 

M. de ley

Biologie 1 september 2011 amélie VantauX Conflict and cooperation in the mutualism 
between ants and aphids

t. Wenseleers / 
J. Billen

Biologie 7 september 2011 stijn Van heRCK strategies to study the role of local thyroid 
hormone uptake and deiodination in the early 
embryonic chicken brain

V. darras

Geografie 12 september 2011 Zhengang WanG towards a better understanding of the fate of 
carbon mobilized by erosion 

G. Govers / 
R. Merckx / 
K. Van oost

Chemie 12 september 2011 nick ValCKX hf etching mechanism of heavily doped si s. de Gendt / 
C. Vinckier

Biologie 12 september 2011 Vincent Van hoef distribution and functional characterization of 
PSTI-like	protease	inhibitors	in	Insecta

J. Vanden Broeck

fysica 12 september 2011 alessandro 
feRRantInI

Models	of	Polymer	Dynamics:	DNA	
Renaturation and Zipping 

e. Carlon

Chemie 21 september 2011 Joice thoMas Synthesis	and	Properties	of	Sulfur	and	
selenium Based Building Blocks for 
supramolecular functional systems 

M. smet / 
W. dehaen

Chemie 22 september 2011 Claudia CaValluZZo application of microwave irradiation for the 
synthesis of peptides and peptidomimetics 
targeting	the	HIV-1	integrase-LEDGF/p75	
interaction

e. Van der eycken

Biologie 23 september 2011 nam Cao QuoC evaluation of rotational rice-fish farming sys-
tems and new fish species for concurrent rice-
fish culture in the Mekong delta, Vietnam 

f. ollevier / 
t. tranh Be / 
n. Vromant

fysica 27 september 2011 ataklti Gebremedhin 
WeldeslassIe 

nucleation of superconductivity and Vortex 
Matter in hybrid nanostructures 

V. Moshchalkov /
a. silhanek

Biologie 27 september 2011 dries CaRdoen the physiological background of the “altruistic” 
sterility in workers of the honeybee Apis mel-
lifera 

l. schoofs / 
t. Wenseleers / 
P.	Verleyen

Chemie 28 september 2011 Peter	VERWILST the application of the click reaction in the 
synthesis of targeted drugs and MRI contrast 
agents

W. de Borggraeve / 
W. dehaen

Chemie 30 september 2011 Jo nelIssen towards the synthesis of peptide antibiotics: 
the case of septocylindrin B

W. de Borggraeve / 
W. dehaen

Chemie 30 september 2011 edith fRanZ exploring molecular design space resulting 
in new paradigms for second-order nonlinear 
optics 

K. Clays / 
I. asselberghs

fysica 3 oktober 2011 Rean silke Musa design, fabrication, and Characterization of a 
Neural	Probe	for	Deep	Brain	Stimulation	and	
Recording 

G. Borghs / 
B. nuttin

Chemie 7 oktober 2011 Vic	PINAS Development	of	a	potent	series	of	MMP-2	and	
MMP-9	selective	inhibitors

W. dehaen / 
V. de Waard

Wiskunde 28 oktober 2011 dominik sZnaJdeR Copula-based testing for dependence 
structures

I. Gijbels / 
G. Claeskens
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hoe Is het nu Met 
Nanotechnologie en de strijd tegen kanker
Een interview met Guido Maes en Bieke Van de Broek.

de tijd van de keurig afgelijnde wetenschapsdisciplines lijkt voorbij. 
Chemicus Bieke Van de Broek werkte voor haar doctoraatsonderzoek bij 
imec, dat multidisciplinair onderzoek tot zijn handelsmerk heeft gemaakt. 
science@leuven sprak met haar en met één van haar promotoren, 
professor Guido Maes. 

S@l: Kan nanogeneeskunde een verschil 
maken in kankertherapie?

BV: de bestaande methoden om kanker 
te behandelen zijn agressief en hebben 
ernstige nevenwerkingen. de ideale 
behandelingsmethode valt specifiek de 
kankercellen aan en laat het gezonde weefsel 
intact. Mijn doctoraat kadert in de zoektocht 
naar zo’n therapie. het einddoel is om 
kankercellen heel specifiek te gaan aanvallen 
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Guido Maes en Bieke Van de Broek

door hyperthermie: door zeer lokaal warmte te 
produceren die de kankercellen vernietigt, met 
behulp van nanopartikels.

S@l: Maakt nanotechnologie zoiets mogelijk ?

GM: nanomaterialen hebben andere 
eigenschappen dan ‘gewone’ materialen, omdat 
de verhouding oppervlak-volume zeer groot is. 
aan het oppervlak van een materiaal krijg je 
afwijkende eigenschappen ten opzichte van het 



homogene materiaal, al is het effect daarvan 
bij grote voorwerpen verwaarloosbaar. Maar 
hoe kleiner het partikel, hoe groter de relatieve 
invloed van oppervlaktefenomenen. niet alleen 
de grootte, maar ook de vorm van het deeltje 
heeft een invloed: in vertakte of stervormige 
deeltjes is de oppervlak-volumeverhouding 
nog groter dan in sferische of regelmatige 
nanodeeltjes. het potentieel voor biomedische 
toepassingen zoals kankertherapie schuilt 
onder andere in het feit dat nanopartikels van 
dezelfde orde van grootte zijn als typische 
biomoleculen zoals eiwitten.

S@l: Wat moet ik mij voorstellen bij 
‘oppervlaktefenomenen’? Heeft een materiaal 
aan het oppervlak andere chemische 
eigenschappen?

GM: andere fysicochemische eigenschappen, 
om precies te zijn. We zitten hier op 
een grensgebied tussen verschillende 
wetenschapsdisciplines, dat is juist wat het 
zo bijzonder maakt. de goudpartikeltjes waar 
Bieke mee heeft gewerkt, vertonen aan het 
oppervlak zogenaamde plasmonen. overal 
in het materiaal zitten kernen waartussen 
elektronen bewegen, ook aan het oppervlak 
dus. Wanneer je het materiaal bestraalt met 
licht van een frequentie die overeenkomt met 
de eigenfrequentie van die trilling, dan krijg 
je elektronengolven aan het oppervlak, die 
we dus plasmonen noemen. het licht wordt 
geabsorbeerd en de energie opgeslagen 
in het materiaal. dat kan terug vrijkomen, 
bijvoorbeeld als warmte-energie.

BV: stel dat je zo’n partikeltjes tot bij 
tumorweefsel kan brengen, en het dan 
bestraalt met licht met de juiste frequentie, 
dan krijg je heel lokaal warmteproductie om de 
tumor te bestrijden. Je hebt dus deeltjes nodig 
die aan een aantal voorwaarden voldoen. Je 
wil de deeltjes bestralen als ze in het lichaam 
van de patiënt zitten, bij de kankercellen; 
het licht dat de plasmonen moet creëren 
moet dus gemakkelijk doorheen weefsel 
gaan om het deeltje te kunnen bereiken. het 
golflengtespectrum dat daar goed op scoort, 
het zogenaamde ‘biologisch venster’, ligt 
tussen	700-900	nanometer.

S@l: Zijn er veel nanodeeltjes te vinden die 
daaraan voldoen?

BV: er zijn wel wat nanomaterialen te vinden 
die in de buurt van dat biologisch venster 
komen, maar er zijn natuurlijk nog bijkomende 

criteria: als je partikels in het lichaam van 
patiënten wil brengen, dan moet het materiaal 
ook veilig zijn. Zilver en koper voldoen niet 
aan dat criterium, omdat die kunnen oxideren 
en giftig worden. Goud is wel veilig, maar 
sferische gouddeeltjes met een diameter van 
20 nanometer hebben licht met een golflengte 
van	520	nanometer	nodig	om	plasmonen	te	
vormen, wat dus buiten het biologisch venster 
valt. Grotere sferische nanopartikels zullen 
plasmonen vormen met licht met een langere 
golflengte, maar zijn moeilijker tot bij het 
tumorweefsel te brengen. een andere manier 
om de plasmonfrequentie op te schuiven 
naar het biologisch venster, is de vorm van 
de nanopartikels veranderen. staafvormige 
nanodeeltjes geven typisch een respons 
bij twee verschillende golflengten: één die 
overeenkomt met de elektronenoscillatie 
volgens de breedte en één volgens de lengte 
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van het staafje. Je krijgt dus twee banden in 
het absorptiespectrum waarvan eentje in het 
biologisch spectrum ligt. Jammer genoeg wordt 
voor de synthese van die staafjes een toxisch 
materiaal gebruikt dat moeilijk te verwijderen 
is. Vertakte/stervormige deeltjes combineren 
de optische eigenschappen van korte 
staafjes in verschillende oriëntaties met de 
eigenschappen van bolletjes. er ontstaan twee 
absorptiebanden die zo dicht bij elkaar liggen 
dat ze overlappen en leiden tot één bredere 
absorptieband. Met dat type deeltjes zijn we 
aan de slag gegaan.

S@l: Gouddeeltjes zouden dus veilig zijn, maar 
wat gebeurt er met de deeltjes in het lichaam 
van de patiënt na afloop van de behandeling?

BV: Gouddeeltjes zijn chemisch inert en worden 
vermoedelijk verwijderd via de nieren als ze 
klein genoeg zijn. Indien niet, dan blijven ze 
wellicht aanwezig in de nieren en/of de lever. er 
lopen op dit moment langetermijnonderzoeken 
naar die effecten.

GM: dat is momenteel een belangrijk deel van 
het onderzoek naar biomedische toepassingen 
van nanotechnologie. nanotoxiciteit is een 
aspect dat vele wetenschappers bezighoudt en 
intensief onderzocht wordt. er vinden geregeld 
internationale conferenties plaats enkel en 
alleen in verband met de toxische effecten van 
nanomaterialen.

BV: We staan ook nog niet op het punt om 
patiënten te gaan behandelen. Ik heb tijdens 
mijn doctoraat onderzoek gedaan naar 
hyperthermie met vertakte goud-nanodeeltjes 
in vitro, in celculturen. na mij is er iemand bij 
imec gestart met een onderzoek in vivo, in 
een proefdiermodel. als daar goede resultaten 
verkregen worden en toxiciteitsstudies gedaan 
zijn, kan er een procedure starten om toelating 
te vragen om te testen in patiënten. en dan 
duurt het typisch nog enkele jaren voor een 
therapie echt klaar is voor de praktijk. 

S@l: In de loop van dat doctoraat heb je dus 
nanodeeltjes gemaakt, en vervolgens heel 
nauwkeurig bestudeerd hoeveel warmte ze 
lokaal genereren wanneer ze worden bestraald. 
Waarom is het nodig om die temperatuur zo 
nauwkeurig te kennen?

BV: het idee is dat de geproduceerde 
warmte kankercellen gaat vernietigen, heel 
lokaal, exact op de geviseerde cellen. als 
de temperatuur te hoog wordt, dan is dat 

ook schadelijk voor het omliggende gezonde 
weefsel. We willen precies weten hoe warm het 
deeltje wordt en hoe de temperatuur verandert 
met de afstand tot het deeltje in het weefsel. 
dan komen we ook te weten hoe dicht we het 
deeltje bij het kankerweefsel moeten brengen, 
en kunnen we het risico voor gezonde cellen 
minimaliseren.

GM: de exacte temperatuur is een factor in de 
specificiteit van de behandeling: kankerweefsel 
is meer temperatuursgevoelig dan gezond 
weefsel door de slechtere bloedvoorziening. 
Boven 47°C sterven alle menselijke cellen af. 
tussen 40°C en 47°C zal een gezonde cel nog 
oK zijn, maar een kankercel sterft af. 

S@l: Die temperatuursmeting was blijkbaar een 
complexe zaak?

BV: Je wil dat temperatuurseffect op heel 
kleine schaal weten. de vraag is niet enkel 
wat er gebeurt met de temperatuur in een 
potje met een oplossing waaraan zo’n 
deeltjes zijn toegevoegd. Wij willen weten 
wat de temperatuur is aan het oppervlak van 
het deeltje, en op verschillende afstanden. 
daarvoor hebben wij chemici niet echt de 
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technieken voorhanden, dat is meer iets voor 
fysici.	Professor	Kristiaan	Temst	heeft	ons	een	
techniek voorgesteld gebaseerd op X-stralen-
absorptiespectroscopie. Met deze techniek kan 
de laser-geïnduceerde thermale invloed op de 
roosterparameters van de nanodeeltjes bepaald 
worden. daarvoor heb je hoogenergetische 
X-stralenbundels nodig die opgewekt worden 
in een synchrotron. die apparatuur, waarvoor 
je meettijd kan aanvragen op basis van een 
project, staat in het esRf instituut in Grenoble. 
Wij hebben vijf dagen meettijd aangevraagd 
en gekregen om de temperatuur te bepalen 
van onze vertakte goud-nanodeeltjes onder 
laserbestraling. dat wil zeggen vijf keer 24 uur 
continu metingen uitvoeren, met zes mensen 
in ploegen van twee om al die tijd nuttig te 
gebruiken.	De	inbreng	van	Professor	Kristiaan	
Temst	en	Professor	Margriet	Van	Bael	is	dus	
cruciaal geweest. 

S@l: Je hebt ook onderzocht hoe je de 
nanodeeltjes specifiek naar de kankercellen 
kan brengen. Hoe ga je daarvoor te werk?

BV: een eerste systeem is een passief 
systeem: je brengt de deeltjes in circulatie in de 
bloedbaan, en daar kunnen ze niet uit omdat 
de poriën van de bloedvaten te klein zijn om ze 
door te laten. In de buurt van tumorweefsel is 
er een bijgroei van bloedvaten, meer chaotisch 
dan normale groei. daar zijn de poriën ook 
groter en zo komen de deeltjes vanzelf terecht 
in de buurt van tumorweefsel. dat passieve 
systeem bepaalt dus hoe groot de deeltjes 
moeten zijn: te groot voor normale poriën, 
klein genoeg voor poriën in kanker-bloedvaten. 
om te vermijden dat de deeltjes toch uit de 
bloedcirculatie verwijderd worden door ons 
immuunsysteem, krijgen ze een maskerende 
hydrofiele polymeerlaag aan de buitenkant.
nadat je de deeltjes in het tumorweefsel 
gebracht hebt, wil je natuurlijk dat ze specifiek 
gaan binden aan kankercellen, en daarvoor 
gebruik je een actief systeem. de deeltjes 
worden uitgerust met biomoleculen, zoals 
peptiden, antilichamen of aptameren, die 
er voor zorgen dat ze herkend worden door 
receptoren op de kankercellen. op die manier 
kunnen ook de kankercellen die ontsnapt 
zijn uit de tumormassa, de zogenaamde 
metastasen, opgespoord worden.

GM: het onderzoek van Bieke wordt 
verdergezet door iemand die een in 
vivo systeem gaat ontwikkelen om het 
therapeutische potentieel van de vertakte 

goudpartikeltjes in een proefdiermodel te 
testen. Imec gaat met dit onderzoek dus de 
weg op van de biomedische toepassingen. 

In veel hedendaags onderzoek is de grens 
tussen de verschillende disciplines aan het 
vervagen. alhoewel iedereen zijn specialiteit 
en zijn specifieke competenties heeft, heb 
je elkaar voortdurend nodig. In dit geval 
zijn we vertrokken van vragen die een 
oppervlaktechemicus zich stelt. Wanneer hij op 
de grens van zijn eigen antwoorden stoot, dan 
heeft hij fysici nodig. als we verder willen gaan 
in de richting van de medische toepasbaarheid, 
dan is er diepgaande expertise in biomedische 
wetenschappen nodig. om werkbare systemen 
op de markt te brengen zijn er ingenieurs 
nodig. op die manier aan onderzoek doen, 
vraagt veel inzet van de wetenschappers, 
maar het opent nieuwe deuren. afstuderende 
studenten beseffen niet altijd de enorme 
voordelen van multidisciplinair onderzoek. 
enerzijds krijgen ze een veel bredere 
onderzoeksexpertise en bovendien stijgen 
hun kansen op een mooie beroepscarrière in 
moderne Vlaamse of buitenlandse bedrijven 
die met materiaalkunde bezig zijn! het is niet 
toevallig dat vele van onze oud-doctorandi van 
imec nu topjobs hebben in umicore, dsM, 
Philips	…	In	dit	verband	wil	ik	de	enorme	
verdiensten van collega-promotor Gustaaf 
Borghs van imec vermelden. hij heeft de 
jongste jaren een aantal topstudenten vanuit 
het buitenland naar imec gebracht.

Ik kan nog andere voorbeelden geven 
van ongemeen spannend multidisciplinair 
onderzoek bij imec, zoals naar vernieuwende 
imagingtechnieken op basis van nanodeeltjes, 
bijvoorbeeld seRs (surface-enhanced Raman 
scattering) Imaging. en misschien de meest 
belovende onderzoekslijn is momenteel een 
totaal nieuwe manier om dna-sequenties te 
bepalen via seRs-detectie van de dna-basen 
in een nanopore (doctoraat Chen Chang, 
mei 2011). er staan ons dus nog boeiende 
multidisciplinaire tijden te wachten.

S@l: Dan moeten wij zeker nog opnieuw met u 
komen spreken! Dank u wel voor het gesprek.

interview: Siska Waelkens
foto’s: Cindy Beelen



science@kortrijk 
Nieuwe programma’s te Kortrijk van start  
Ingroei-ondersteuning is een structureel 
onderdeel van de bachelorprogramma’s Kulak.
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Brede bachelors wetenschappen 

Haal je bachelordiploma te Kortrijk 
Biologie, chemie, optie biochemie en biotechnologie 
Fysica, informatica, wiskunde 

Sinds september 2011 worden aan Kulak volledige bacheloropleidingen wetenschappen 
(180 studiepunten) aangeboden. Studenten die een van deze bacheloropleidingen aanvangen 
zullen deze opleiding dus volledig kunnen doorlopen te Kortrijk om daarna rechtstreeks door 
te stromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit naar keuze. 

Structuur van de brede bachelors

Deze “brede bachelors” combineren een aantal bijzondere sterktes waardoor ze een profiel
krijgen dat uniek is in Vlaanderen, zelfs ten opzichte van de programma’s te Leuven.

De persoonlijke aandacht en brede ondersteuning voor een efficiënte overgang van het
secundair naar het universitair onderwijs is sinds decennia een gewaardeerd kenmerk van
Kulak. Binnen onze bacheloropleidingen W&T wordt deze ondersteuning, voor wie er effectief
nood aan heeft,  nu nog verstevigd met een ingroeimodule. Dit kan een ietwat vroegere start
betekenen, of het opnemen van een opleidingsonderdeel met focus op intensief begeleid oefenen
gedurende het gehele academiejaar. Voor meer details zie pagina 12.
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Wetenschap & Technologie studeren

de talrijke studenten die in oktober hun 
studies wetenschappen startten aan Kulak 
hebben als eersten het vooruitzicht er ook 
hun bachelordiploma te kunnen behalen. 
hiervoor werden nieuwe studieprogramma’s 
goedgekeurd voor de opleidingen biologie, 
chemie (beide met een optie biochemie 
en biotechnologie), fysica, informatica en 
wiskunde.  een vereenvoudigd schematisch 
beeld op deze opleidingen gaat als volgt:

 

Zoals de figuur laat zien, wordt in 
elke opleiding een groot keuzepakket 
aangeboden. typisch vangt deze keuze 
aan in het tweede studiejaar en wordt ze 
vervolledigd in het derde studiejaar.

Werkelijk uniek in dit concept is de 
mogelijkheid om bij de aanvang van de 
opleiding een gedeelte van de keuzeruimte 
in te ruilen voor extra ondersteuning 
voor de basisvakken wiskunde, fysica 
en desgevallend chemie. deze extra 
ondersteuning - de “ingroeimodule” - startte in 
de voorbije maand september voor het eerst.  

na het inwinnen van een studieadvies 
krijgen de studenten die dat wensen de 
mogelijkheid om reeds vervroegd te starten 
met een cursus “Inleiding tot wiskunde 
en redeneren” (3 studiepunten; 2 weken 
in september). Zij kunnen ook opteren 
voor een opleidingsonderdeel “Intensief 
oefenen” dat het hele jaar doorloopt en extra 
ondersteuning biedt bij het verwerven van 
de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
wiskunde, fysica en desgevallend chemie. 
Voor studenten die hiervoor opteren 
wordt tegelijk een ander vak uit het eerste 
studiejaar in de tijd achteruitgeschoven, zodat 
de studiebelasting van het eerste jaar niet 
wijzigt.
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de intake-procedure vindt plaats in de maand 
september voorafgaand aan het academiejaar 
en is niet verplicht. na een schriftelijke toets 
die peilt naar redeneer-vaardigheid, naar 
parate kennis en naar technische vaardigheden 
wiskunde, komt tijdens een gesprek met een 
ervaren studiebegeleider en in samenspraak 
met de student een studieadvies tot stand. het 
advies zelf is eveneens vrijblijvend. het kan, 
bondig samengevat, als een van de volgende 
mogelijkheden geformuleerd worden:
•	 je	profiel	is	uitstekend;	we	achten	het	niet	

nodig dat je onderdelen van de ingroeimodule 
opneemt.

•	 we	zien	geen	echte	nood	om	onderdelen	van	
de ingroeimodule op te nemen, maar toch kan 
het nuttig zijn dat je door het verwerken van 
een of meerdere zelfstudiemodules van de 
zomercursus(sen) je kennis opfrist.

•	 we	raden	je	aan	om	een	(of	beide)	vakken	
van de ingroeimodule op te nemen.

www.kuleuven-kulak.be/wetenschappen 

door prof. Paul Igodt



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

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

Verschijningsdata academiejaar 2011-2012
maandag	19	september	2011
maandag	5	december	2011
maandag	5	maart	2012
maandag 4 juni 2012
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