
 Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
T 09 282 31 44 - F 09 282 90 58

info@auberge-du-pecheur.be

www.auberge-du-pecheur.be

Met haar sublieme ligging langs de boorden 

van de Leie, is Auberge du Pêcheur 

een gedroomde en rustige locatie voor 

seminaries, evenementen, feesten en 

overnachtingen. 

Zowel restaurant Orangerie als brasserie 

The Green bieden u buiten gastronomie 

ook comfort en onthaasting. 
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Open de poort en betreed de 

wereld van Portus, een vormings- en 

seminariecentrum in Ronse, in het hart 

van de Vlaamse Ardennen.

De thuisbasis van Portus is een voormalige 

directeurswoning. 

Die ruime woning aan het Malanderplein 

is nu omgevormd tot Portus. Een modern 

congrescentrum waar met respect voor de 

authentieke architectuur comfortabele 

vergaderzalen zijn ingericht en voorzien 

van alle nodige infrastructuur voor 

uw activiteiten. Elk lokaal beschikt 

over up-to-date IT-voorzieningen met 

internetaansluiting en printer. Voor uw 

presentatie kan u gebruik maken van 

een beamer, een gesofi sticeerde audio-

installatie en grote lcd-schermen.

Portus is een meeting point, een plaats waar 

mensen elkaar treffen. Daarom denkt Portus 

ook aan het sociale aspect. De centrale hal 

is ingericht als bar. Wie gebruikmaakt van 

onze infrastructuur kan daar, of in onze club 

napraten bij een drankje.

Voor specifi eke wensen kan u terecht bij een 

van onze medewerkers. 

Wil u een cursus organiseren maar vindt 

u geen geschikte lesgever? Wil u dat een 

cateringbedrijf de lunch verzorgt? Wil u met 

de collega’s een avondje op stap in Ronse en 

zoekt u overnachting? 

Portus regelt het voor u!

s waar 

kt Portus

ale hal 

kt van

onze club

ht bij een

vindt 

t een

Wil u met

Ronse en

 Malanderplein 7 9600 Ronse
  
  

  be 0895 485 093
  001-5446966-07

  info@portus-ronse.be
  www.portus-ronse.be

0
055 300 22 6

800 11 422

Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxurious Charme Hotel
in the heart of town. 

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T
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Ons menselijk kapitaal

De UGent is met ruim 6.800 medewerkers de grootste werkgever van 

onze regio. Ondanks aanhoudende berichten over crisis op de arbeids-

markt, zijn wij permanent op zoek naar getalenteerde onderzoekers en 

administratieve krachten. Zo stonden er eind februari meer dan 80 va-

catures binnen de UGent open.

Voor een kennisinstelling als de UGent zijn de ‘human resources’ het 

kapitaal bij uitstek. Het is dankzij de permanente instroom van jonge 

wetenschappers, omkaderd door de begeleiding en opgebouwde ex-

cellentie van hun ervaren collega’s, dat de UGent haar onderwijs- en 

onderzoeksmissie kan realiseren.

Het beheer en beleid van ons menselijk kapitaal is geen sinecure. 

De UGent kende de jongste jaren een explosieve groei, we zijn sterk 

decentraal georganiseerd, de concurrentie met andere werkgevers 

in binnen- én buitenland neemt toe en de loopbaanverwachtingen van 

onze medewerkers zijn geëvolueerd. 

Het is duidelijk dat een aantal vraagstukken grondig en structureel 

moeten aangepakt worden. Hoe kunnen we de aanwerving en loop-

baanbegeleiding zo klantgericht mogelijk organiseren? Hoe moet onze 

interne organisatie eruitzien om flexibel om te gaan met nieuwe evolu-

ties? Hoe maken we van onze leidinggevenden nog betere coaches? 

Hoe kunnen we ons profileren als ‘employer of first choice’?

Een uitgebreid projectteam, samengesteld uit bestuurders en me-

dewerkers van de UGent en externe experts, werkt momenteel aan 

de hernieuwing van ons personeelsbeleid. Het wordt geen evidente 

opdracht, die pas kan slagen als ze gedragen wordt door de hele uni-

versitaire gemeenschap. Maar het is een noodzakelijke operatie om de 

UGent performant te houden op langere termijn.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer

 

14

30

Negenproef met  
Tinneke Degraeuwe p

Doorbraak in onderzoek naar 
ontstekingsbestrijding p 
Ontstekingen: we hebben er allemaal weleens last 

van. Vaak brengt cortisone dan soelaas, in een zalfje, 

inhalator of pil. Maar hoe dit hormoon precies werkt, 

is niet helemaal duidelijk. Of wás, want in haar doc

toraatsonderzoek beschrijft dr. Ilse Beck van de pas 

opgerichte vakgroep Fysiologie een nieuwe ontste

kingsremmende werking van cortisone. Een ontdek

king die een eerste stap kan zijn naar een cortisone

behandeling met minder nare bijwerkingen.
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Welke impact heeft 

de financiële crisis op 

het bedrijfsleven?

Urbain Vandeurzen: “Het financieel 

systeem is de bloedsomloop van 

de economie. Als die bloedsomloop 

stilvalt, riskeer je een economisch 

hartinfarct. Bovendien gaat het om 

een mondiale crisis die alle bedrijfs-

sectoren wereldwijd raakt. Ook de 

snelheid waarmee de crisis heeft 

toegeslagen, is nieuw. En niemand 

kan vandaag zeggen wanneer de 

crisis zal eindigen, de bodem is nog 

niet zichtbaar.”

Koen Schoors: “Het eindpunt is in-

derdaad niet in zicht. Het is weinig 

waarschijnlijk dat we in 2009 een 

heropleving zullen zien. Met tech-

nische en economische werkloos-

heid konden bedrijven de klap nog 

wat uitstellen, we staan dus nog 

maar aan het begin. Vergeet niet 

de auto-industrie is dat de vraag dit 

jaar met 25% zal dalen. Tel daar-

bij een overcapaciteit van zowat 

15%, dan weet je dat 40% van de 

capaciteit niet benut zal worden. 

Lang kun je zoiets niet volhouden. 

Landbouwers stellen het bemesten 

van hun akkers een jaar uit, dat 

voelen chemiereuzen als BASF. 

Ook investeringen in machinepar-

ken blijven uit, wat het producenten 

van machines moeilijk maakt. Alles 

hangt samen. Veel mensen vrezen 

voor hun job, we kunnen er niet 

van uit gaan dat consumenten op 

korte termijn de economie zullen 

stimuleren tot het vertrouwen in de 

economie hersteld is.”

Koen Schoors: “Angst is een deel 

van het probleem. Ook bedrijven die 

het goed doen, durven niet meer 

te investeren om zo te anticiperen 

op iets dat er nog niet is. De crisis 

dat de banken naast rommelkre-

dieten ook nog reguliere kredieten 

hebben. Door de onverwacht diepe 

recessie kunnen veel bedrijven hun 

leningen niet meer terugbetalen. 

Banken ramen de kans op niet-

terugbetaling doorgaans op 0,30 

tot 0,40%. In een recessie kan dat 

tot 0,90% oplopen. Nu zitten we al 

aan 1,5%. Banken zullen hiervoor 

oplossingen moeten zoeken. Het 

idee dat groeilanden als China ons 

zullen redden, is fout. We zullen het 

zelf moeten doen.”

Waar vallen de hardste 

klappen?

Urbain Vandeurzen: “De financiële 

sector is er uiteraard erg aan toe. 

Ook sectoren waar investeringen 

op vertrouwen in de toekomst 

berusten, hebben het hard te ver-

duren. De prognose voor 2009 in 

De financiële crisis beroert de  

gemoederen. Voka-voorzitter Urbain 

Vandeurzen en UGent-professor  

Koen Schoors volgen met argusogen 

wat er gaande is. Een dubbelinterview 

waarbij oplossingen voor de crisis 

worden aangereikt via innovatie van 

de Vlaamse economie.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Toon Coussement Bedrijven  
hebben boost nodig
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is voor een deel heel reëel, maar 

er zijn ook zelfvervullende verwach-

tingen. Er is absoluut een crisis 

van het vertrouwen: als iedereen 

gelooft dat het crisis is, dan zal het 

ook crisis zijn.”

Is er dan geen buffer 

om crisissen als deze op 

te vangen?

Koen Schoors: “De oplossingen zijn 

gekend: Europa moet de industrie 

zo efficiënt mogelijk maken. Al jaren 

wordt gezegd dat innovatie belang-

rijk is, maar het blijft te vaak dode 

letter, er wordt amper een actief 

beleid gevoerd. De principes staan 

in de Lissabon-strategie van 2000, 

België nam toen engagementen 

die nooit werden gerealiseerd. Er 

werd te weinig geïnvesteerd in on-

derzoek en ontwikkeling. We verlo-

ren ons in een strijd om het beheer 

van de Belgische staat. De federale 

overheid werkt niet efficiënt, maar 

dat los je niet op door alles naar 

Vlaanderen te halen. Want ook de 

Vlaamse overheid faalt, denk maar 

aan de enorme bureaucratie. We 

hebben nood aan meer efficiëntie, 

zowel in Vlaanderen, als in Wallonië 

en op federaal niveau. Daar gaat 

het om, niet om het doorschuiven 

van bevoegdheden.”

Urbain Vandeurzen: “Al voor de 

crisis kampten we met grote uitda-

gingen, denk aan de globalisering, 

de vergrijzing, de eco-agenda en de 

toenemende armoede. Daar heb-

ben we ons inderdaad slecht op 

voorbereid. Als een huis niet goed 

in orde is, dan komt een storm 

harder aan. De afgelopen 20 jaar 

verloor België een kwart van het 

marktaandeel, buurlanden als 

Duitsland zagen hun marktaandeel 

stijgen. De handelsbalans ging in 

het rood. Dat komt neer op een 

verarming want je moet meer im-

porteren dan je kunt exporteren. 

Delokalisatie is nog steeds een slui-

pend gevaar. Andere bedrijven zijn 

dan weer onvoldoende attractief, 

bijvoorbeeld omdat ze producten 

maken waarvan consumenten 

de verkoop uitstellen of omdat ze 

afhankelijk zijn van slechts enkele 

klanten of markten.”

Wat kan er gebeuren? 

Urbain Vandeurzen: “We moeten 

de grootste schokken opvangen 

met tijdelijke maatregelen, zoals 

bijvoorbeeld om de kredietverstrek-

king op peil te houden en met sys-

temen van tijdelijke werkloosheid. 

Verder pleit ik voor structurele 

hervormingen, voor een nieuw busi-

nessmodel, maar ook voor hervor-

Info p 
Prof. Koen Schoors
Vakgroep Algemene Economie
Tel. 09 264 34 78  
Koen.Schoors@UGent.be

"Als iedereen gelooft dat het crisis is,  
dan zal het ook crisis zijn.”
Koen Schoors
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mingen in sociale zekerheid en een 

staatshervorming. De veerkracht 

van de bedrijven moeten we opkrik-

ken door ons te profileren langs 

drie assen: innovatie, internationa-

lisering en een grondige upgrading 

van het talent en het management 

van bedrijven. Niet alleen kennis is 

belangrijk, ook de kunde om uitda-

gingen aan te gaan en om excellen-

tie na te streven. De crisis verplicht 

bedrijven om het kostenplaatje 

grondig uit te zuiveren. Maar er is 

meer nodig: ondernemers moeten 

ook een scherpere toekomstvisie 

ontwikkelen en bepalen waarin ze 

op de markt de volgende jaren echt 

het verschil kunnen maken. Dus 

zichzelf heruitvinden. De grootte 

van het bedrijf is niet belangrijk, ook 

kmo’s kunnen heel sterk staan.”

Zijn de bedrijven er klaar voor?

Koen Schoors: “De uitdaging is 

inderdaad vooral hoe we innova-

tief met de productiewijze kunnen 

omgaan. België heeft veel troeven, 

zoals de logistieke infrastructuur. 

We moeten daar nieuwe moge-

lijkheden voor zoeken. Ecologie 

heeft een groeipotentieel, maar de 

obstructie in Vlaanderen is enorm. 

Denk aan het moeizame vergunnin-

genbeleid voor windmolens of voor 

energieprojecten die op kracht-

warmte-koppeling, KWK, zijn geba-

seerd. Nu gaat veel van de warmte 

verloren, hoewel je er energie mee 

kunt maken. België kan niet blijven 

voortbestaan als producent van 

intermediaire producten. Wel moe-

ten we belangrijke sectoren, zoals 

de auto-industrie, behouden. In de 

lagelonenlanden stijgen de lonen 

snel, verhoudingsgewijs daalt dus 

dit probleem.” 

Urbain Vandeurzen: “Het oude 

businessmodel waarmee Vlaan-

deren welvarend is geworden, is 

gebaseerd op een hoge productivi-

teit en efficiëntie. De rek is hier uit. 

Lagelonenlanden kopiëren dit mo-

del, Vlaamse bedrijven kunnen deze 

competitie niet meer winnen. Een 

aantal bedrijven pakt het al anders 

aan. Momenteel behoort 8% van 

de ondernemingen tot de top, ze 

zijn zeer innovatief en zeer interna-

tionaal georiënteerd. Om bij de Eu-

ropese top te geraken hebben we 

een kopgroep van 20% nodig. Dat 

willen we tegen 2020 bereiken. Er 

zal dus veel van de volgende Vlaam-

se regering afhangen en ook van 

gepassioneerde ondernemers die 

zich op internationaal niveau kun-

nen meten. De plannen zijn klaar, 

de implementatie ervan moet nu 

gebeuren. Einde jaren 80 opteer-

den we met Flanders Technology 

“Er moet meer in onderzoek en 
personeelsomkadering worden geïnvesteerd.” 
Koen Schoors
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voor nieuwe technologie o.a. in de 

maakindustrie, bijvoorbeeld in sec-

toren als elektronica, materialen, 

ICT, chemie, enzovoort. Dat was 

toen een goede keuze. Nu moeten 

we die optie verfijnen naar slimme 

maakindustrie, zoals intelligente 

auto’s. Ook ICT in de gezondheids-

sector en alles wat met energie en 

duurzaamheid te maken heeft, zijn 

speerpunten voor de toekomst.”

Is overheidssteun voor bedrijven 

wenselijk? 

Urbain Vandeurzen: “We mogen 

niet de fout van het verleden maken. 

Toen werd geld gestopt in verloren 

sectoren zoals de steenkoolmijnen 

en de scheepsbouw. We moeten de 

denkoefening maken: welke bedrij-

ven zijn toekomstgericht?”

Koen Schoors: “Ik ben gekant 

tegen overheidssteun, tenzij er 

een algemeen kader is. Een ad-

hocinjectie heeft geen zin. Je moet 

vermijden dat je de minst efficiënte 

bedrijven steunt waardoor de effici-

ente ondernemingen in de proble-

men komen. Een duidelijke logica is 

essentieel. Er moeten criteria zijn, 

zoals innovatie of herscholing van 

werknemers. Het lukraak redden 

van een bedrijf is niet zinvol, het 

moet gericht zijn op operationele 

veranderingsprocessen.”

Welke impact heeft het 

heroriënteren van de economie 

op de werkgelegenheid?

Koen Schoors: “Innovatie creëert 

banen, dit mag je niet met automa-

tisering verwarren. Verschillende 

bedrijven, zoals LMS van Urbain 

Vandeurzen, maar ook Telenet, 

konden veel mensen aanwerven. 

Ze maken een belangrijk verschil. 

Deze bedrijven zijn gestoeld op in-

novatie die de markt nodig heeft. 

We hebben een tekort aan hoog-

geschoolde werknemers, er zit ruis 

op de match tussen onderwijs en 

de arbeidsmarkt. Zo blijft veel ar-

beidspotentieel bij migranten onge-

bruikt. België speelt hier een heel 

dubbelzinnige rol, in andere landen 

wordt daar meer mee gedaan.” 

Urbain Vandeurzen: “Zowel aan 

de boven- en onderkant van de 

arbeidsmarkt heb je veel knelpun-

ten. Wie zich wil herscholen, heeft 

goede perspectieven om werk te 

vinden. Onze arbeidsmarkt is vrij 

star, we roteren in Vlaanderen te 

weinig van job. Er zijn veel meer 

impulsen nodig om voor een dyna-

miek te zorgen.”

Welke rol kunnen universiteiten 

spelen? 

Urbain Vandeurzen: “Een eerste 

zorg is de kwaliteit van het onder-

wijs. Vraag is of vierjarige oplei-

dingen de internationale concur-

rentie nog kunnen doorstaan. Dat 

veel meer jongeren doorstromen 

is belangrijk, maar kwaliteitsbewa-

king is dat evenzeer. Universiteiten 

moeten kiezen in welke segmen-

ten ze tot de wereldtop willen 

behoren.” 

Koen Schoors: “Universiteiten 

kunnen voor kleine richtingen sa-

menwerken, bij grote faculteiten 

is wat concurrentie gezond omdat 

het ons scherp houdt. UGent kent 

een positieve dynamiek, ook de 

kwaliteit van het onderwijs is toe-

genomen. Jammer genoeg volgt 

de overheid onvoldoende, er moet 

meer in onderzoek en personeels-

omkadering worden geïnvesteerd. 

Urbain Vandeurzen is voorzitter van Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie. Hij 

is ook ceo van het bedrijf LMS. Begin 2009 verscheen zijn boek De crisis voorbij –  

Winnen door passioneel ondernemen en radicaal vernieuwen bij Lannoo Campus.

Koen Schoors is professor aan de UGent, vakgroep Algemene Economie. Hij volgt 

al jaren de banksector op de voet. Beleidsmakers en de media deden in deze crisis

periode geregeld een beroep op zijn knowhow. 
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UGent TechTransfer  
krijgt dynamische structuur

Een vlotte samenwerking tussen de universiteit en de industrie is 

cruciaal. De coördinatie bij UGent gebeurt door de dienst TechTrans

fer. Vanaf maart gaat een vernieuwde structuur van start. General 

Manager Marc Zabeau geeft uitleg bij de drie pijlers. 

 UGent TechTransfer bestaat al langer, het blijft de eerste pijler. 

TechTransfer vormt de link tussen de academici en de bedrijfswe

reld en helpt bij het commercialiseren van onderzoeksresultaten. 

De dienst staat in voor het beheer van de intellectuele eigendom

men. Een andere taak is het opvolgen van industriële contracten 

waar intellectuele eigendom een rol speelt. Een laatste taak is 

business development: het commercialiseren van onderzoeks

resultaten aan de universiteit. Een nieuw accent is een sterkere 

begeleiding van de spinoffs, het gebeurt immers dat ze niet tot 

een leefbare onderneming uitgroeien. Marc Zabeau: “In de finan

ciering van de overheid is deze begeleiding een lacune. Zeker in 

de huidige crisis verdient het meer aandacht.” 

 De tweede pijler bestaat uit een team van twintig technologie

ontwikkelaars in dienst van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). 

Ze gaan decentraal in vakgroepen aan de slag en leggen de link 

tussen de onderzoekers en de dienst TechTransfer . Ze zijn actief 

in valorisatie-consortia. Dat zijn associaties van onderzoeksgroe

pen uit verschillende domeinen die in een bepaald marktsegment 

interesse hebben. 

 Een derde pijler is Gent BC, dat staat voor Gent Big in Creativity. 

Dit kennisplatform heeft een brugfunctie tussen technologische 

ontwikkelingen aan de universiteit en vragen uit het bedrijfsleven. 

De focus ligt op regionale innovatie in de Gentse kennisregio.

 www.gentbc.be

 www.TechTransfer.Ugent.be

De Gentse universiteit moest zelfs 

een rechtszaak inspannen om 

haar rechtmatig deel van de subsi-

dies te krijgen.”

Staat het bedrijfsleven 

voldoende open voor 

wetenschappelijke knowhow?

Urbain Vandeurzen: “Met het open 

innovatiemodel bouwen bedrijven 

en universiteiten stevige netwerken 

uit om vernieuwing tot stand te 

brengen. Maar even belangrijk is 

een snelle commercialisering. We 

moeten veel meer investeren in 

onderzoek en ontwikkeling, maar 

tezelfdertijd in ondernemerschap, 

commercialisering en internationa-

lisering. Vlaanderen behoort nu tot 

de middenmoot.”

Koen Schoors: “Het aantal spin-

offs groeit. Veel bedrijven zijn de 

facto een spin-off. Zo zijn er heel 

vernieuwende bedrijven waar 

vooral afgestudeerden van univer-

siteiten werken. Denk maar aan 

de sector van de financiële dienst-

verlening. Andere speerpunten 

van UGent zijn gezondheidszorg, 

biotechnologie, de ingenieursoplei-

ding enzovoort. Het bedrijfsleven 

draagt ook bij aan de financiering 

van onderzoek. Weliswaar moet 

er ook nog voldoende fundamen-

teel onderzoek zonder commer-

ciële inslag zijn. Bedrijven vragen 

immers vaak resultaten op korte 

termijn, terwijl ook langdurige pro-

jecten essentieel zijn.” 

Info p 
Prof. Marc Zabeau  
General Manager UGent Tech Transfer  
Tel. 09 264 95 01  
Marc.Zabeau@UGent.be



Voor wie meer wil 

weten over de geschie

denis van het reken

centrum van de Gentse 

universiteit verscheen 

bij Academia Press op 

12 maart het boek Vijf-

tig jaar Rekencentrum 

aan de Universiteit Gent 1952-2002, door 

Rita De Caluwe.

Het boek telt ongeveer 100 pagina’s en is 

rijk geïllustreerd. Voorhanden in de Story

Scientia boekhandel, op bestelling verkrijg

baar in de andere boekhandels. Prijs 15 euro.

VIJFTIG JAAR

REKENCENTRUM
AAN DE 

UNIVERSITEIT GENT

1952 - 2002

Rita DE CALUWE

Prof. Dr. Rita DE CALUWE studeerde wiskunde aan de Universiteit Gent en
informatica aan de Université Scientifique et Médicale de Grenoble. Van
maart 1966 tot eind 1973 was zij assistente in het rekencentrum van de Gentse
Universiteit. Daarna werd zij benoemd tot professor in de computerweten-
schappen in het Interfacultair Centrum voor Informatica van de Universiteit.
Bij de opname van dit centrum in de Faculteit Toegepaste Wetenschappen in
1986 werd zij lid van het professorenkorps van deze faculteit. In 2006 werd
haar het emeritaat verleend.
Rita DE CALUWE is tevens meer dan een kwarteeuw actief geweest in de
International Federation for Information Processing, waarin zij gedurende
enkele jaren de vertegenwoordiger voor België was.
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Computers worden aan de UGent 

sinds lang voor veel andere taken 

ingezet. Zo zijn ze nu ook een on-

misbaar instrument als hulp bij het 

onderwijs en voor de ondersteu-

ning van de ganse administratie 

van de universiteit. In het begin was 

dat lang niet zo. In de grote bedrij-

ven en in de universiteiten deden 

computers pas schoorvoetend hun 

intrede kort na de Tweede Wereld-

oorlog. 

Bescheiden start in 1952
“De Gentse universiteit was er 

als één van de eersten bij om een 

computer aan te schaffen”, weet 

professor Rita De Caluwe, ooit as-

sistente in het rekencentrum.  

“Dat was op dat ogenblik niet evi-

dent! Computers waren aanvanke-

lijk zeer duur en de economie lag  

in puin. Gelukkig gaven de Ver-

enigde Staten van Amerika via het 

Marshallplan een financiële injectie 

aan Europa en de universiteiten 

konden daarvan meeprofiteren.” 

Het rekencentrum begon beschei-

den in 1952. Het initiatief werd 

vooral gedragen door wetenschap-

pers en ingenieurs. “Het kloppend 

hart van het rekencentrum lag oor-

spronkelijk in enkele kleine lokaal-

tjes van het imposante gebouw aan 

de Jozef Plateaustraat. Dat was 

de plek van de computer en van 

de medewerkers die er konden en 

mochten mee werken. Aanvankelijk 

waren slechts enkele wetenschap-

pers voldoende op de hoogte om 

programma’s voor de computer te 

kunnen schrijven en om de compu-

ter te kunnen bedienen. Dat was 

overigens lang niet zo eenvoudig 

als nu.”

Het rekencentrum groeide
Na verloop van tijd werden de com-

puters door nieuwere modellen 

vervangen en namen de mogelijkhe-

den toe. Toch werden in de eerste 

twintig jaar van het bestaan van 

het rekencentrum bijna uitsluitend 

onderzoeksopdrachten uitgevoerd. 

Soms vonden daarbij ook externe 

gebruikers de weg naar het reken-

centrum, zoals bv. Sidmar (nu Ar-

celorMittal) voordat het bedrijf een 

eigen rekencentrum had.

Veel meer dan een 
rekeninstrument
Mettertijd werden computers ook 

voor administratieve doeleinden 

gebruikt en werden zij ingezet voor 

het onderwijs. Nog later werd aan 

alle studenten het gebruik van 

computers aangeleerd. Een grote 

sprong voorwaarts kwam er in de 

jaren negentig toen het mogelijk 

werd om computers met elkaar te 

verbinden en gegevens langs deze 

weg uit te wisselen. Wie maakt 

tegenwoordig geen gebruik van 

e-mailverkeer en opzoekingen op 

het internet?

Onderdak bij DICT
Bij de hervorming van de universi-

teit in 2002 werd het rekencen-

trum ondergebracht in de Directie 

Informatie- en CommunicatieTech-

nologie. De naam ‘rekencentrum’ 

bestaat hier niet meer afzonderlijk, 

maar het kloppend hart bestaat 

nog altijd. Net zoals in het prille 

begin neemt de UGent andermaal 

het voortouw met de installatie van 

een nieuwe supercomputer die de 

universiteit weer op de voorgrond 

plaatst.

DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN 
HET REKENCENTRUM

Met de komst van de nieuwe super-

computer aan de UGent wordt het 

machinepark van de universiteit fel uit-

gebreid. Vooral voor de onderzoekers 

die nood hebben aan het uitvoeren van 

bijzonder zware berekeningen is dit 

een formidabele aanwinst. 
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Op 12 februari was het niet al-

leen exact 200 jaar geleden dat 

Charles Darwin werd geboren, het 

is in 2009 ook 150 jaar geleden 

dat zijn boek On the origin of spe-

cies verscheen. Darwins inzichten 

zorgden voor een ommekeer in 

onze visie op de geschiedenis 

van het leven. Hij legde met zijn 

theorie het fundament voor een 

wetenschappelijke verklaring van 

de eigenschappen van organismen 

en van het ontstaan, de versprei-

ding en het uitsterven van soorten. 

Ook de herkomst en de ontwikke-

ling van de eigenschappen van de 

menselijke soort kunnen we dankzij 

Darwins werk begrijpen. 

De theorie die Darwin in zijn boek 

optekende, werd begin twintigste 

eeuw gesynthetiseerd met de ge-

netica en de moleculaire biologie 

en is ook steeds meer een inspira-

tiebron voor disciplines buiten de 

biologie. In haar huidige vorm is ze 

dan ook een van de meest krach-

tige theorieën van de wetenschap. 

Believers vs non-believers
Toch roept de theorie tot op de 

dag van vandaag ook vragen op en 

bestaan er heel wat misverstanden 

over. Zo verwerpt 50% van de 

Amerikanen de evolutietheorie en 

zijn er recent in meerdere staten 

processen over gevoerd. In België 

zou naar schatting ongeveer 20% 

de theorie niet accepteren. Dat is 

een eerder laag percentage, want 

in bepaalde landen loopt dat aantal 

op tot bijna 90%. UGent-professor 

Johan Braeckman, Darwin-kenner 

en overtuigd van de wetenschappe-

lijke waarde van de evolutietheorie, 

wijt dat ongeloof aan vooroordelen, 

misverstanden en onwetendheid. 

Om de kennis over de theorie te 

verbeteren lanceerde hij, samen 

met enkele collega-experts van zo-

wel de Universiteit Gent als van an-

dere instellingen, de website www.

evolutietheorie.be. De site kadert 

bovendien in het plan van de uni-

versiteit om aan wetenschapscom-

municatie en -popularisatie te doen. 

“De evolutietheorie is op de eerste 

plaats een wetenschappelijke theo-

rie, die empirische vragen wil beant-

woorden. Maar ze roept ook religieu-

ze, morele en levensbeschouwelijke 

vragen op”, vertelt Johan Braeck-

man. “De website wil, onder andere 

aan de hand van teksten en video’s, 

op die vragen een antwoord bieden 

en vooroordelen uit de wereld hel-

pen. Maar op de eerste plaats wil 

ze de wetenschappelijke aspecten 

van de theorie uiteenzetten. Daarbij 

maken we ook duidelijk waarom de 

diverse vormen van creationisme 

geen alternatieve wetenschappelijke 

kennis bieden, maar in de categorie 

pseudowetenschap thuishoren.” De 

website zal ook dienst doen als een 

mededelingenbord voor lezingen, 

debatten en studiedagen over en 

rond Darwins theorie.

Waarom is het zeer onwaarschijnlijk dat ooit een zond-

vloed de hele aarde teisterde? Is de evolutietheorie 

discriminerend en racistisch? Leiden zelfzuchtige ge-

nen tot zelfzuchtige mensen? Op die en andere vragen 

over Darwins evolutietheorie vind je sinds kort een slui-

ten antwoord op www.evolutietheorie.be. Die website 

werd gelanceerd in het kader van het Darwinjaar.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Shutterstock

Info p 
Prof. Johan Braeckman  
Vakgroep Wijsbegeerte  
en Moraalwetenschap  
Tel. 09 264 41 05  
Johan.Braeckman@UGent.be

200 jaar Darwin,  
150 jaar controverse

Op 16 en 18 maart (FilmPlateau UGent) 

organiseert het team rond Johan Braeck

man een voorstelling van theatergroep  

“De Goesting” over Charles Darwin, exclu

sief voor de medewerkers van de UGent.
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veld aan het GUSB wil de Univer-

siteit Gent, in samenwerking met 

Desso Sports Systems uit Den-

dermonde, het speelcomfort van 

voetballers aanzienlijk verbeteren. 

“De voetballers kunnen achteraf 

een formulier invullen met hun 

bevindingen”, zegt Stijn Rambour, 

onderzoeker aan de vakgroep 

Textielkunde. “Daarnaast worden 

de bewegingen op het veld gevolgd 

door hogesnelheidscamera’s die 

meer dan honderd beelden per 

seconde maken. Zowel de inter-

actie tussen speler en veld, zoals 

stabiliteit, grip en de draaiing van 

de voeten, als het gedrag van de 

bal kan zo worden onderzocht.” 

Dat gedrag wordt grotendeels 

bepaald door de invulling van het 

tapijt, bestaande uit polen tussen 

vier en zes centimeter: zand zorgt 

voor stabiliteit, terwijl het rubber 

– veelal afkomstig van gemalen 

banden – bepaalt hoe hoog de bal 

botst en hoe zacht je valt.

Op de beelden kan men ook zien 

hoe een been zich gedraagt tijdens 

De Universiteit Gent speelt al ja-

ren een voortrekkersrol in het on-

derzoek naar kunstgras. ERCAT, 

het sinds 2007 aan de vakgroep 

Textielkunde verbonden European 

Research Centre for Artificial 

Turf, werd onlangs nog erkend 

als officieel FIFA-testinstituut voor 

kunstgrasvelden. Met het nieuwe 

het springen, essentieel ter voor-

koming van blessures. De druk op 

het veld wordt dan weer gemeten 

aan de hand van drukplatvormen. 

“Vanaf nu zullen we die zaken veel 

beter kunnen testen. De vakgroep 

Bewegings- en Sportwetenschap-

pen van professor De Clercq zal 

onder meer de spelersperceptie 

meten, analyseren en vergelijken 

met ervaringen op natuurgras”, 

aldus Rambour. “Het wordt best 

spannend voor ons, want tot nog 

toe gebeurden de metingen op een 

klein stuk kunstgras in een labo. 

Maar op een paar vierkante meter 

kan men amper relevante loopbe-

wegingen- of oefeningen uitvoeren. 

Voorts is het uitvoeren van sliding-

tests van groot belang om de 

wrijvingstemperatuur tussen huid 

en kunstgras nog naar beneden te 

halen.”

Het geïnstrumenteerde miniveld 

meet 20 bij 40 meter. Naast het 

veld komt ook een kleine strook om 

nieuwe ontwikkelingen in de praktijk 

te testen. “Dat kunnen we onder 

Rond deze tijd nemen vier vakgroepen 

van de UGent een geïnstrumenteerd 

kunstgrasveld in gebruik, een samen-

werking tussen de vakgroepen Tex-

tielkunde, Materiaalwetenschappen, 

Bewegings- en Sportwetenschappen, 

en Bodembeheer. De gebruikers van 

het nieuwe minivoetbalterrein, aan het 

GUSB, doen meteen dienst als proef-

konijn. 

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: Desso Sports Systems, UGent

Toekomst kunstgras 
rooskleurig
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meer gebruiken om nieuwe samen-

stellingen van polymeren en infill 

meteen uit te testen. Het kunst-

gras zelf bestaat immers uit poly-

meren meestal polyethyleen, een 

soort plastic, dat vooral voldoende 

veerkrachtig moet zijn opdat het 

gras niet plat zou vallen.” 

In België kennen kunstgrasvelden 

voorlopig nog behoorlijk wat te-

genstanders, hoewel de afgelopen 

wintermaanden duidelijk werd 

dat veel voetbalvelden in natuur-

gras voornamelijk uitblonken in 

onbespeelbaarheid. Vanwaar 

die aversie jegens synthetische 

wedstrijdvelden? “In ons land is 

de huidige generatie voetballers 

het eenvoudigweg niet gewend 

om op kunstgras te spelen. De 

afkeer is, ook al omwille van de on-

natuurlijke geur, nog te groot”, legt 

Rambour uit. “Toen Club Brugge 

in Zwitserland een Europese wed-

strijd tegen Young Boys Bern op 

kunstgras moest afwerken, zag de 

hoofdtrainer van Brugge dit als een 

bijkomende handicap. Toch liggen 

in Europa al meer dan zeventig syn-

thetische competitievelden en kiest 

Nederland ervoor om de nieuwe 

generatie voetballers op te leiden 

op kunstgras.”

Ook in Vlaanderen duiken elk jaar 

meer trainingsvelden op in kunst-

gras. Alleen al in het Gentse wer-

den er vorig jaar drie aangelegd, 

terwijl er dit jaar door de Vlaamse 

regering nog eens veertig zijn 

voorzien als onderdeel van het 

Sportinfrastructuurplan. In Gent 

komen in 2009 vijf extra velden 

aan de Watersportbaan. “Een der-

gelijk voetbalveld kost algauw meer 

dan 400.000 euro”, weet Ram-

bour. “Maar kunstgras kan tot vier 

keer meer bespeeld worden dan 

natuurgras, waardoor veel plaats 

wordt bespaard. In de winter wordt 

natuurgras nog veel sneller kapot 

gespeeld, terwijl kunstgras tot 

-20° C aankan. Regen en sneeuw 

vormen ook geen probleem, want 

kunstgras is extreem waterdoor-

latend, waardoor er geen plassen 

op het veld ontstaan. Bovendien is 

het onderhoud goedkoper, minder 

tijdrovend en is het milieuvriende-

lijker omdat het niet alleen geen 

drinkwater vergt, maar ook minder 

onderhoud met machines.”

Dat synthetische varianten mi-

lieuvriendelijker blijken dan hun 

natuurlijke tegenpolen verbaasde 

zelfs Rambour. “We zijn tot die 

onverwachte vaststelling gekomen 

toen we een ecobalans opmaak-

ten in opdracht van de European 

Synthetic Turf Organisation. We 

kunnen nu zelfs de structuur van 

een tapijt ingeven op hun website 

en onmiddellijk aflezen wat de eco-

logische impact ervan is.” Maar 

niet alleen sportvelden komen in 

aanmerking voor een synthetische 

makeover. Ook landscaping met 

behulp van kunstgras, een trend 

die overwaaide vanuit de Verenigde 

Staten, maakt almaar meer furore. 

“Hoe minder onderhoud, hoe liever, 

is de teneur in de VS. Het gaat er 

al zo ver dat men, om water te 

besparen, subsidies kan krijgen 

om kunstgras te installeren. In 

Nederland treft men synthetisch 

gras dan weer steeds vaker aan 

op rondepunten en in buurten van 

tankstations.”

Kunstgras heeft zonder meer de 

toekomst mee. Volgens Rambour 

is het slechts een kwestie van 

tijd vooraleer het door mensen 

gemaakte gras het groen van Moe-

der Natuur in alle sportstadia zal 

verdringen. Ook textielfirma Desso 

Sports Systems, al jarenlang een 

van de partners van de vakgroep 

Textielkunde, dicht kunstgras al-

maar rooskleuriger tijden toe. “Tes-

ten en vergelijken met natuurgras, 

op een wetenschappelijke manier, 

is cruciaal om te komen tot betere 

kunstgrasvoetbalvelden”, stelt 

Helga Webers van Desso. “Alleen 

zo kunnen we de acceptatie van 

sportterreinen met kunstgras be-

vorderen.”

Info p 
Stijn Rambour
Vakgoep Textielkunde
Technologiepark 907, Zwijnaarde
Tel. 09 264 57 38
Stijn.Rambour@UGent.be
http://textiles.UGent.be
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zogezegd
p METRO
Oostendenaars hebben het minste vertrouwen in el-

kaar en zijn het meest bang om buiten te komen. Dat 

schrijven de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad. 

Oostende worstelt met een onveiligheidsgevoel, soci-

aal wantrouwen en een gebrek aan gemeenschapszin. 

Dat blijkt uit een onderzoek naar de sociale cohesie en 

de onveiligheid in 18 Belgische kustgemeenten, dat 

professor Brice De Ruyver en de onderzoeksgroep 

Sociale Veiligheidsanalyse van de UGent vorig jaar 

lieten uitvoeren.

p DE STANDAARD
Professor Frederik Anseel: “Sociale vergelijking is 

een van de belangrijkste factoren die bepalen of een 

werknemer al dan niet tevreden is met zijn loon. Het 

eigenlijke loon is maar voor 50 procent bepalend voor 

de tevredenheid.”

Proefpersonen werden voor de keuze gesteld: 

50.000 euro per jaar verdienen terwijl andere men-

sen het met gemiddeld 25.000 euro moeten doen 

of 100.000 euro terwijl anderen jaarlijks gemiddeld 

250.000 euro opstrijken. Uit onderzoek blijkt dat bijna 

60 procent de voorkeur aan de eerste mogelijkheid 

geeft. “Werknemers vinden het minder erg om loon in 

te leveren als ze zien dat anderen er nog meer op ach-

teruitgaan. Meer verdienen als de opslag van collega’s 

groter is, draagt niet bij tot een beter gevoel. Mensen 

kijken niet naar zichzelf, de vooruitgang wordt steevast 

getoetst aan die van collega’s of kennissen.”

p HET BELANG VAN LIMBURG
De Nederlandse consumentenbond roept frituren op 

om niet langer te bakken in vaste, dierlijke vetten. Het 

gebruik van plantaardige olie zou jaarlijks kunnen zor-

gen voor 220 minder sterfgevallen, klinkt het. In België 

gebruiken de meeste frituren rundsvet. 

“Zowel vet als olie heeft zijn voor- en nadelen. Welk 

van de twee het gezondst is, blijft dus een moeilijk ver-

haal”, reageert professor Bruno De Meulenaer van de 

vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit op de 

oproep van de Nederlandse consumentenbond. “Dier-

lijke vetten bevatten natuurlijk meer verzadigde vetten, 

waarvan sommige de cholesterol verhogen. Plantaar-

dige olie bevat vooral onverzadigde vetten. Daar staat 

dan weer tegenover dat er bij de verhitting van plant-

aardige olie meer giftige stoffen worden gevormd ten 

gevolge van oxidatie. Zomaar blind oproepen tot het 

overschakelen naar plantaardige olie lijkt me dan ook 

weinig zinvol.”

p HET NIEUWSBLAD
Wie gehoor geeft aan acties die gezonde voeding en 

lichaamsbeweging promoten, levert een stevige duit 

in het zakje van onze maatschappij. Elke geïnvesteerde 

euro verdient zichzelf immers op termijn twee tot twin-

tig maal terug, zegt een onderzoek van de vakgroep 

Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent. 

Dat komt omdat de campagnes de kans op welvaarts-

ziekten sterk doen dalen. “We hebben zeventien cam-

pagnes onderzocht, waarvan op voorhand aangetoond 

was dat ze werkten”, zegt professor Lieven Annemans. 

“De meest bekende zijn waarschijnlijk Start to Run en 

het 10.000 stappenplan, die gezond bewegen promo-

ten. We keken naar de gevolgen op lange termijn. Alle 

initiatieven brengen uiteraard kosten met zich mee, die 

uit de zak van de belastingbetaler komen. Het is daarom 

belangrijk ook de baten ervan in kaart te brengen.”

p HET NIEUWSBLAD
Het nut en de betrouwbaarheid van repetitorenbu-

reaus liggen regelmatig onder vuur. “Ik wil hier niet 

beweren dat al die bureaus slecht zijn”, zegt Geert 

Schacht, hoofd van de afdeling Studie- en Loop-

baanadvies van de UGent. “Maar ik weet wel dat hun 

werking weinig transparant is en hun medewerkers 

vaak veranderen. Het kan best zijn dat er in sommige 

bureaus zeer getalenteerde mensen aan het werk zijn, 

maar je hoort helaas ook andere verhalen.” 

Schacht raadt de studenten dan ook aan om hun 

antwoorden binnen de universiteit zelf te zoeken. “De 

laatste jaren hebben we onze eigen studentenbegelei-

ding uitgebreid en dat heeft effect. Ik heb de indruk dat 

steeds minder studenten zich tot een repetitorenbu-

reau wenden.”



 13

Brabantse Dialecten en het Woor-

denboek van de Limburgse Dia-

lecten. De eerste publicatie, rond 

akkerland en weiland, verscheen 

in 1979. Het was van bij het begin 

zijn opzet om de woordenboeken 

niet alfabetisch maar thematisch 

samen te stellen. Dat dialecten 

optekenen een serieuze bedoening 

is, blijkt aan de vakgroep Ne-

derlandse Taalkunde. 

Het WVD stelt 

tegenwoordig 

namelijk vijf 

voltijdse 

redacteuren 

en een deeltijdse 

kracht tewerk.

zo luxueuze theater overeind staat. 

Bovendien bestaan er, op wat 

grondplannen en een enkele afbeel-

ding van de façade na, ook geen 

iconografische bronnen van.

ners van Frans-Vlaanderen (Frank-

rijk), West- en Oost-Vlaanderen 

(België) en Zeeuws-Vlaanderen 

(Nederland) spreken. Momenteel 

verschenen in de delen Landbouw-

woordenschat, Niet-agrarische 

vaktaal en Algemene woorden-

schat al 24 afleveringen, School en 

Kinderspelen inbegrepen.

Geestelijke vader van de boeken-

reeks is prof. Willem Pée. Hij start-

te in 1972 het WVD op aan de 

Universiteit Gent. De mosterd haal-

de hij bij het Woordenboek van de 

Kunstenaar Alessandro Piazza leg-

de in 1702 op doek vast hoe het er 

in het Teatro Sant’ Angelo tijdens 

een operavoorstelling in het mid-

den van het Venetiaanse Carnaval 

aan toeging.

De schilder had niet alleen oog 

voor het interieur, maar schilderde 

ook de toeschouwers waarheidsge-

trouw na. Dat het Venetiaanse pu-

bliek zich heel anders gedroeg dan 

wat vandaag gangbaar is in een 

opera, is duidelijk. Terwijl sommige 

luisteraars vrij rondliepen tijdens 

de voorstelling of ongegeneerd 

een babbeltje sloegen, strooiden 

anderen pamfletten rond vanuit 

hun loge of gingen zelfs met elkaar 

op de vuist.

Maar de vondst van Bruno For-

ment is vooral belangrijk omdat er 

vandaag niets meer van het ooit 

Een biezebijs ken je wellicht wel. 

Maar weet je ook wat een kwikkwak, 

een mussenschieter, een rijsaf en 

katje duik zijn? Tineke De Pauw, 

Matthias Lefebvre en Jacques 

Van Keymeulen, verbonden aan de 

vakgroep Nederlandse Taalkunde, 

verzamelden die en andere dialect-

woorden in het Woordenboek van 

de Vlaamse Dialecten aflevering 

School en Kinderspelen. 

Vlaanderen kent heel wat dialec-

ten, met de evidente Babylonische 

spraakverwarring tot gevolg. Toch 

bestaat er al enkele decennia een 

Woordenboek van de Vlaamse 

Dialecten (WVD). Het WVD is een 

overkoepelende titel voor drie de-

len woordenboeken die Vlaamse 

dialectwoorden rond een bepaald 

thema bundelen. Vlaams slaat hier 

op de groep dialecten die de inwo-

Sinds kort weten we precies hoe 

het Teatro Sant’ Angelo, de Vene-

tiaanse schouwburg waar onder 

andere Vivaldi furore maakte, 

eruitzag en hoe de achttiende-

eeuwse toeschouwer er zich 

gedroeg. UGent-onderzoeker 

Bruno Forment van de vakgroep 

Kunst-, Muziek- en Theaterweten-

schappen ontdekte namelijk een 

doek waarop het interieur van de 

schouwburg gedetailleerd staat 

afgebeeld.

Eigenlijk snuisterde Bruno For-

ment tussen de museumreserve 

van het Amerikaanse Worcester 

Art Museum in het kader van een 

operaonderzoek. Maar toen hij er 

op het schilderij van twee bij an-

derhalve meter stuitte, besefte hij 

onmiddellijk dat hij een uniek stuk 

in handen had. 

Info p 
Dr. Bruno Forment
Vakgroep Kunst, Muziek en Theaterwetenschappen
Tel. 09 264 39 43 
Bruno.Forment@UGent.be

Info p 
Tineke De Pauw, Matthias Lefebvre 
en Prof. Jacques Van Keymeulen
Vakgroep Nederlandse Taalkunde
Tel. 09 264 40 79
www.wvd.UGent.be

Elke Vlaming spreekt zoals hij gebekt is

Wie zoekt die vindt bij toeval 
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BIN’s, de Buurt Informatie Netwer-

ken. Die worden door de overheid 

gepromoot, momenteel zijn er 

ongeveer vierhonderd. Daarnaast 

heb je nog andere initiatieven die 

heel uiteenlopend kunnen zijn.”

Wat zijn de belangrijkste 
conclusies?
“Ik onderzocht drie verschillende 

buurten. De wijk Nieuw Gent heeft 

eerder een lager sociaalecono-

misch profiel. Je vindt er veel 

hoogbouw. Daar wordt via gerichte 

den onderwerp dat veel mensen 

bezighoudt. De perceptie leeft 

dat de overheid onvoldoende be-

scherming kan bieden en dat men 

zelf voor veiligheid moet zorgen. 

In verschillende buurten namen 

bewoners hiervoor initiatieven. In 

mijn doctoraat ga ik na waarom 

mensen zoiets doen en hoe ze de 

veiligheidsproblemen in hun buurt 

waarnemen en verklaren. Ook on-

derzocht ik hoe dat een rol speelt 

bij het ontplooien van projecten. 

De meest bekende initiatieven zijn 

Hoe lang werkt u al aan 
de universiteit?
Tinneke Degraeuwe (34): “Ik werk 

hier tien jaar. Na mijn studies 

criminologie kon ik vrij snel als we-

tenschappelijk medewerker aan de 

slag, daarna als assistent. Ik geef 

ook les en help met praktijkoefenin-

gen.”

Waarover gaat uw doctoraat?
“Mij interesseerde de vraag hoe 

mensen omgaan met veiligheid 

en criminaliteit. Het is een bela-

Onveiligheid en criminaliteit 

houden veel mensen bezig. 

In verschillende buurten 

zetten bewoners initiatie-

ven op touw. Wat ze onder 

veiligheid verstaan en hoe 

ze dit willen bereiken, ver-

schilt echter van buurt tot 

buurt. 

Auteur: Hilde Pauwels 

Foto: Caroline Vincart

Burgerinitiatieven  
onder de loep

Negenproef met Tinneke Degraeuwe

Info p 
Dr. Tinneke Degraeuwe
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Tel. 09 264 97 04
Tinneke.Degraeuwe@UGent.be
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Welke ambities heeft u nog? 
Tinneke Degraeuwe: “Ik wil mijn 

doctoraatsonderzoek de komende 

jaren valoriseren. Momenteel 

bereid ik een nieuw onderzoeks-

project voor. Ik wil me verder toe-

leggen op definities van veiligheid 

maar dan vooral bij de actoren van 

het lokaal veiligheidsbeleid. Hoe 

denken zij over veiligheid en welke 

implicaties heeft dat voor hun 

werk? Zijn er tegenstrijdigheden of 

zelfs punten van conflict? Dat zou 

ik willen uitzoeken.”

Wat waren de leuke 
momenten?
Tinneke Degraeuwe: “De verdedi-

ging van mijn doctoraat was een 

topmoment. Lange tijd was ik onze-

ker over de onderzoeksresultaten, 

ik twijfelde en bleef er lang over 

nadenken. Op het einde geloofde ik 

echt wel in mijn verhaal. Het was 

dan ook fantastisch om het uiteen 

te kunnen zetten. Ook de babbels 

met collega’s waren vaak verhel-

derend. Als je met een inhoudelijk 

probleem worstelt en je krijgt 

feedback, dan geeft dat een goed 

gevoel, vooral als je dan ook de op-

lossing vindt. Dit is heel motiverend 

om voort te werken.”

Is er veel internationale 
uitwisseling in uw vakgebied?
Tinneke Degraeuwe: “Er zijn ver-

schillende internationale contacten. 

Af en toe ga ik naar congressen, 

maar niet zo vaak. Mijn onderzoek 

is immers vrij lokaal georiënteerd. 

Als ik de kans zou krijgen om een 

tijd in het buitenland te werken, en 

mijn partner en kinderen kunnen 

en willen meegaan, dan zou ik dat 

zeker overwegen.”

van de risico’s belangrijk, voor an-

deren is het bevorderen van het 

welzijn van de bewoners cruciaal. 

Ook is het een aanrader om bewo-

ners zoveel mogelijk bij veiligheidsi-

nitiatieven te betrekken. Projecten 

mogen niet ontaarden in strate-

gieën die ongelijkheid verscherpen. 

In Sint-Martens-Latem leefde een 

tijdlang de optie om de wijk met 

slagbomen af te sluiten, zoiets gaat 

al vrij ver en moet zeker vatbaar 

zijn voor discussie.” 

Is doctoreren een lastige 
periode?
Tinneke Degraeuwe: “Het cliché 

klopt, het is een harde dobber. Het 

gaat om een grote hoeveelheid 

werk, en er is tijdsdruk. Ik kreeg in 

die periode ook twee kindjes, de 

combinatie was niet vanzelfspre-

kend. Dit is voor vrouwen toch wel 

anders dan voor mannen. Wel kon 

ik omwille van de zwangerschap-

pen twee keer uitstel krijgen. Na 

het bevallingsverlof was het vrij 

lastig om alles terug op te frissen 

en me opnieuw in te werken. En 

omdat ik ook les geef, kon ik niet 

altijd doorwerken. Toch deed ik dat 

graag, want zo kon ik ook met iets 

anders bezig zijn. Als afwisseling 

was lesgeven fijn.”

Waarom koos u voor 
criminologie?
Tinneke Degraeuwe: “Het kwam 

eerder toevallig. Eerst studeerde 

ik voor maatschappelijk assistent. 

Daarna wou ik ontwikkelingssamen-

werking volgen, maar uiteindelijk 

deed ik dat niet. Ik had toen de mo-

gelijkheid om de twee kandidaats-

jaren bij criminologie in één jaar af 

te werken en dat leek me wel wat. 

Het boeide me inhoudelijk zo dat ik 

er ben in blijven hangen. Criminolo-

gie maakt van verschillende discipli-

nes gebruik, er zijn veel raakvlakken 

met andere wetenschappelijke do-

meinen en dat maakt het boeiend.”

wijkontwikkeling vooral gewerkt 

aan het bevorderen van de leef-

baarheid. In de Liedermeerswijk te 

Merelbeke richtte men een Buurt 

Informatie Netwerk op. Hier vind je 

vooral een middenklasse. Tot slot 

onderzocht ik ook een project in 

Sint-Martens-Latem. Daar stelden 

bewoners een privébedrijf aan om 

voor bewaking te zorgen. In deze 

drie buurten vind je een ander 

profiel van criminaliteit. In Sint-

Martens-Latem gaat het eerder 

over carjacking, in Nieuw Gent is er 

een opeenstapeling van buurtpro-

blemen zoals sluikstorten of drugs. 

Dit bepaalt de manier waarop men-

sen criminaliteit interpreteren. Ook 

hun standpunten over politie en 

overheid spelen hier een rol. Inwo-

ners van Sint-Martens-Latem zien 

er een bevestiging in van het falen 

van de politie, en van het feit dat 

de privésector moet bijspringen. 

In de Liedermeerswijk streeft men 

vooral naar een goede samenwer-

king met de politie. En in Nieuw 

Gent ervaart men het vooral als 

een probleem van achterstelling 

en verwaarlozing door het beleid. 

Daar vraagt men meer initiatieven 

van de overheid om de kwaliteit van 

de buurt te verbeteren. Opvallend 

is dat de mogelijkheid om aan veilig-

heid iets te doen, ook heel verschil-

lend is in deze buurten. Mensen uit 

Nieuw Gent hebben bijvoorbeeld 

niet de financiële middelen voor 

privébewaking. Ook de toegankelijk-

heid van de overheid is niet voor 

iedereen gelijk.” 

Wat gaat u met de resultaten 
doen? 
Tinneke Degraeuwe: “Ik wil er een 

boek uit distilleren. Hoewel mijn 

onderzoek niet beleidsgericht was, 

zijn de conclusies toch zinvol in de 

huidige discussie over preventie 

en veiligheid. Zo is het belangrijk 

dat er wordt gedifferentieerd. Voor 

sommige mensen is het beperken 

In ieder nummer bekijken we in de Negen

proef het werk en de toekomstplannen van 

een doctorandus/a.
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personeelsbestand een groter ver-

bruik met zich meebrachten, kan 

er binnen de universiteit nog heel 

wat bespaard worden.

De derde energiesensibiliserings-

campagne focuste daarom vooral op 

een rationeel en verantwoord ICT-

gebruik. Verschillende affiches ont-

krachtten bestaande energiefabels 

en moesten het personeel aanzetten 

tot een lager energieverbruik. Daar-

naast werden ook e-mails en plakno-

tities met energietips verspreid.

Wie dat wou kon bovendien een 

stekkerdoos met schakelaar be-

stellen. Daarmee kun je je compu-

ter ’s avonds gemakkelijk volledig 

Tussen 13 februari, Dikketruien-

dag, en 12 maart organiseerde 

de UGent voor de derde keer een 

energiesensibiliseringscampagne. 

Dat sensibiliseren nodig is, blijkt uit 

de energieboekhouding van de uni-

versiteit. De voorbije tien jaar daal-

de het brandstof- en watergebruik 

met 14 en 30%, maar steeg het 

elektriciteitsverbruik er met 35%.

Elektriciteit is onmisbaar, zeker in 

een instelling als de UGent, waar 

computers een steeds promi-

nentere plaats innemen. Jaarlijks 

betaalt de universiteit een energie-

factuur van meer dan vijf miljoen 

euro. Hoewel de uitbreiding van 

het gebouwenpatrimonium en het 

uitschakelen. Een actie die, mits 

alle personeelsleden consequent 

gebruikmaken van die stekkerdoos, 

goed kan zijn voor een besparing 

van 150 000 euro per jaar!

Lowimpactman Steven Vromman 

en professor Jan Pieters sloten de 

actie op 12 maart af en gaven hun 

visie op energiebesparing en de 

acties van UGent. 

OPEN HOUSE 
       ICC ghent

Van Rysselberghedreef 2, bus 1 Citadelpark, B - 9000 Gent

t. +32 (0)800-92429 | f. +32 (0)9-242 89 01

welcome@iccghent.com | www.iccghent.com 

Maak kennis met de mogelijkheden van 
het ICC ghent  en zijn preferred partners en 
ontdek wat zij voor uw meetings en con-
gressen kunnen betekenen! 

Het ICC international convention center ghent heeft een 
uitstekende reputatie als congreslocatie in Gent én ver 
daarbuiten. Wellicht is het convention center een ideale 
locatie voor het congres, seminarie of symposium dat ù 
organiseert? 

Op 24, 25 en 26 maart zet het ICC ghent zijn deuren voor u 
open, zodat u zelf kunt ontdekken waarom! 

Surf naar www.iccghent.com/inschrijven, 
kies uw favoriete datum en uur en kom proeven van de 
sfeer en gastvrijheid in het ICC ghent!

24 – 25 – 26 
maart 2009
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UGent trekt de stekker uit

Info p 
Riet Van de Velde  
milieucoördinator UGent  
Tel. 09 264 79 24  
Riet.VanDeVelde@UGent.be
www.UGent.be/energie

Leven 
na de spuit
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de meeste deelnemers ook eerder 

tevreden over hun gezondheid.

Uit de eerste resultaten besluiten 

de onderzoekers dat een drugsver-

slaving een complex en langdurig 

probleem is, waarbij continue 

opvolging – zowel medisch als 

psychosociaal – noodzakelijk is. 

Bovendien blijkt dat een verslaving 

de levenskwaliteit ook na een be-

handeling blijft beïnvloeden.

verrichten en tijd te besteden aan 

hobby’s. Daarnaast komt zo’n 67% 

onder hen niet meer in aanraking 

met justitie. Bovendien gebruikt 

40% momenteel geen heroïne 

meer en 60% ook geen cocaïne. 

85% krijgt wel nog methadon voor-

geschreven. 

Grootste struikelblokken
Toch blijkt uit het onderzoek dat de 

respondenten zelf eerder ontevre-

den zijn over hun levenskwaliteit. 

De grootste struikelblokken zijn 

volgens hen de relaties met familie, 

hun huidige psychische welzijn en 

hun financiële situatie. Ze hebben 

het ook moeilijk om hun doelen 

en aspiraties te realiseren, maar 

weten wel wat ze in de toekomst 

willen bereiken. Opvallend is dat 

vooral vrouwen een lagere levens-

kwaliteit hebben dan mannen.

Een job en een stabiele relatie 

hebben dan weer een positieve 

invloed op de levenskwaliteit van 

de respondenten. Daarnaast zijn 

Drugs gebruiken en afkicken is één 

ding, zorgen dat je na een behande-

ling niet hervalt een ander. Zelfs na 

enkele jaren hebben oud-gebruikers 

het vaak nog moeilijk om niet op-

nieuw in hun oude gedragspatroon 

te hervallen. “Verslaving wordt daar-

door de laatste jaren steeds meer 

als een chronisch probleem gezien. 

Een goede behandeling focust niet 

alleen op stoppen met gebruiken, 

maar houdt ook rekening met de 

levenskwaliteit van de persoon in 

kwestie”, klinkt het bij de vakgroep.

Een gestructureerde dag
Aan het onderzoek namen zo’n 

honderd respondenten deel. Het 

gaat daarbij zowel om mensen 

die nog in behandeling zijn, als om 

mensen die geen beroep meer 

doen op de hulpverlening. De resul-

taten van het onderzoek lijken op 

het eerste zicht positief. 50% van 

de deelnemers heeft tegenwoordig 

een gestructureerde daginvulling 

door vrijwilligers- of betaald werk te 

Info p 
Jessica De Maeyer – Vakgroep Orthopedagogiek
Tel. 09 264 64 67 – gsm 0477 06 95 20 
Jessica.DeMaeyer@UGent.be

Leven 
na de spuit
Aan de vakgroep Orthopedagogiek 

voert Jessica De Maeyer, onder het 

promotorschap van Eric Broekaert en 

Wouter Vanderplasschen, momenteel 

een onderzoek naar de levenskwaliteit 

van heroïnegebruikers vijf à tien jaar na 

de start van een methadonbehande-

ling. Ze werkt daarvoor samen met de 

lokale drughulpverlening. 

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Shutterstock

De komende maanden wil de vakgroep het 

onderzoek uitbreiden naar tweehonderd 

deelnemers. Daardoor hopen ze een meer 

representatieve steekproef te bekomen. De 

vakgroep doet daarom een oproep aan alle 

oudgebruikers om deel te nemen. Vooral wie 

buiten de Gentse regio woont of niet langer 

een beroep doet op hulpverlening komt in 

aanmerking. Wie wil deelnemen aan de stu

die kan contact opnemen met onderzoekster 

Jessica De Maeyer (zie infoblokje). Een finan

ciële vergoeding is voorzien.
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Het behoefteonderzoek kadert bin-

nen het bredere Erfgoed 2.0 pro-

ject en gaat de mogelijkheden na 

om erfgoed digitaal te ontsluiten. 

Eén van de vernieuwende aspecten 

is het belang dat de onderzoekers 

hechten aan sociale interactie bij 

erfgoedbeleving en het in elkaar 

overvloeien van het reële en het vir-

tuele. “Je ziet dat mensen met een 

PDA vooral naar het scherm kijken. 

Er wordt niet meer onderling ge-

praat. In dit onderzoek peilden we 

naar: hoe kan je de sociale inter-

actie inbouwen in de gemedieerde 

beleving?”, zegt Peter Mechant van 

de onderzoeksgroep MICT.

Hoewel vele toepassingen nog 

in de kinderschoenen staan, zal 

de publiekswerking binnen de 

erfgoedsector de komende jaren 

grondige wijzigingen ondergaan. 

De onderzoeksgroep Media en 

ICT (MICT, vakgroep Communica-

tiewetenschappen en IBBT) deed 

een onderzoek naar de wensen en 

behoeften van erfgoedbezoekers. 

Tijdens groepsgesprekken met 

jongeren, studenten, leerkrachten, 

gezinnen, senioren, medioren en 

erfgoedliefhebbers werd gepeild 

naar hun mening. 

Erfgoed verdient een 
nieuwe digitale schwung 

“Ik loop soms rond als een elektro-

nicawinkel: gsm, PDA, fototoestel, 

USB-stick hier en daar”, zegt een erf-

goedamateur. ICT is duidelijk aan een 

opmars bezig in het privéleven. Ook in 

de erfgoedsector veroveren digitale 

mobiele toepassingen stilaan hun plek. 

Steeds vaker worden zakcomputers, 

mobiele telefoons of multimediaspelers 

ingezet bij een bezoek aan een  

museum of erfgoedsite. 

Auteur: Sofie De Schampheleire

Foto: Caroline Vincart
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sistant). Op andere ICT-toepassin-

gen, zoals touchscreens en audio-

gidsen werd tijdens de groepsge-

sprekken niet ingegaan. De meeste 

bezoekers die deelnamen aan de 

gesprekken beweerden een PDA te 

gebruiken wanneer dat mogelijk is. 

Belangrijk is dat er rekening wordt 

gehouden met de erfgoedcontext. 

Heeft de site rijke visuele inhouden 

of is het een opgravingsite met 

weinig visuele prikkels? Een PDA 

is vooral interessant om zaken uit 

het verleden te visualiseren. Zo 

is een erfgoedsite als Ename, die 

overwegend uit oude fundamenten 

bestaat en waar bovengronds 

weinig te zien is, hiervoor een erg 

dankbaar onderwerp. 

Flexibele informatie 
Verschillende deelnemers aan 

het onderzoek wezen erop dat 

een PDA de bezoeker niet in een 

keurslijf mag dwingen. “Bij een erf-

goedroute word je te veel geleid, je 

kan niks ontdekken. Ik wil de moge-

lijkheid hebben om te kiezen tus-

sen verschillende afstanden: 5 of 

10 km,” vertelt een respondent. 

Studenten uit het hoger onderwijs 

menen dat een fastforward- en 

skip-functie essentieel zijn. Flexi-

biliteit is een sleutelwoord bij een 

PDA. De gebruiker moet inspraak 

hebben over welke informatie hij 

tot zich neemt. Ook controle over 

de lengte en tijdsduur van de aan-

geboden informatie is van groot 

belang. “Ik wil gewoon uitleg, maar 

dan niet tot in de puntjes. Gewoon 

waarvoor dat diende”, zegt een 

tienjarig meisje. Een PDA biedt de 

mogelijkheid om gelaagde informa-

Peter Mechant vertelt dat de aan-

dacht in het onderzoek ging naar 

de manier waarop de verschillende 

trajecten op elkaar inspelen. Uit 

de gesprekken kwamen heel wat 

voordelen van mobiele applicaties 

naar voren; bijvoorbeeld het anno-

teren of taggen tijdens je bezoek. 

“Stel dat je op een site wandelt en 

je ziet iets interessants. Je drukt 

op je PDA favourite, op het einde 

van je bezoek steek je de PDA 

weer in een lader en die stuurt dan 

automatisch al je favorieten naar 

je e-mailadres,” vertelt Peter Me-

chant. Deze annotatie-tool, waarbij 

een bezoeker dieper ingaat op be-

paalde onderwerpen is een grote 

meerwaarde voor het natraject. 

“Tijdens je museumbezoek moet 

je vooral je ogen de kost geven. Ik 

heb dan geen zin om vijf minuten 

naar een bandje te luisteren. Maar 

nadien thuis de informatie nabe-

luisteren of nalezen, lijkt me wel 

wat,” vertelde een man tijdens het 

groepsgesprek. “Leuk is ook dat je 

aan de hand van gps-coördinaten 

je route virtueel kan herwandelen”, 

vindt Peter Mechant. Deze tools 

bieden bezoekers de mogelijkheid 

hun bezoek later te herbeleven. 

“Het is vooral interessant dat je het 

achteraf kan tonen aan je vrien-

den”, vond een deelnemer. Tagging 

en de website van de instelling 

vormen zo ook een middel dat de 

sociale interactie tussen bezoekers 

bevordert. 

PDA als mobiele gids 
Dit behoefteonderzoek focust op 

mobiele digitale toestellen, zoals 

een PDA (Personal Digital As-

Teasen en taggen 
Een erfgoedbezoek is meer dan 

alleen het bezoek zelf. Het begint 

al vooraf met een voortraject 

en eindigt pas bij het natraject. 

Voor het bezoek zijn mensen op 

zoek naar feitelijke en praktische 

informatie. De website van de erf-

goedinstelling is hierbij van groot 

belang. Vooraf kan internet wer-

ken als een teaser, zoals trailers 

in de filmindustrie. Verschillende 

bezoekers vertelden dat korte film-

fragmenten mensen nieuwsgierig 

maken. De erfgoedinstelling moet 

wel opletten dat hiermee nog niet 

te veel wordt onthuld. 

Info p 
Peter Mechant
Vakgroep Communicatiewetenschappen
Tel. 09 264 97 08
Peter.Mechant@UGent.be

“Een PDA is vooral interessant om zaken  
uit het verleden te visualiseren.” 
Peter Mechant
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lefoon leidt tot eenzame, solitaire 

cultuur- of erfgoedbezoeken. Leer-

lingen uit het lager onderwijs vin-

den het dan weer geen bezwaar 

dat door mobiele applicaties 

sociale interactie en conversaties 

beperkt blijven. Volgens Peter Me-

chant gaat sociale interactie niet 

helemaal verloren. “Ik ken weinig 

mensen die alleen naar een muse-

um gaan”, zegt hij. “Natuurlijk ver-

liest je bezoek enige interactie als 

je een koptelefoon opzet en naar 

een PDA-scherm staart, maar 

je kan er wel gepersonaliseerde 

informatie voor terugkrijgen.” In 

hoeverre de informatie geperso-

naliseerd moet worden hangt af 

van de gebruikersgroepen. “Voor 

kinderen is het spelelement be-

langrijk en moet het verhalend zijn. 

Erfgoedliefhebbers verkiezen dan 

weer meer contextuele en histori-

sche informatie.” 

Een nieuwe erfgoedbeleving
Erfgoedinstellingen trachten meer 

en meer interactieve elementen toe 

te passen. Ook komt erfgoed vaker 

aan bod op websites die niet recht-

streeks aan erfgoed gerelateerd 

zijn. “Denk bijvoorbeeld aan web-

sites zoals Flickr of erf-goed.be. Dat 

is een mashup van Flickr en Google 

Maps”, licht Peter Mechant toe. 

Doordat erfgoed meer en meer op 

online mediaplatformen te vinden is, 

verplaatst ook de erfgoedbeleving 

zich meer naar de internetsfeer. 

“Zo’n digitale ontsluiting kan erfgoed 

een nieuwe schwung geven”, besluit 

Peter Mechant. 

een bericht te sturen zoals “binnen 

een kwartier stoppen we het bezoek 

en verzamelen we daar”. Leerkrach-

ten waren ook van mening dat een 

soort administrator PDA een nood-

zaak is. Deze PDA heeft dan de be-

heersrechten over de PDA’s van de 

leerlingen. “Mobiele toestellen zijn al 

vaak uitgerust met een ingebouwde 

gps. Als leerkracht zou je perfect 

kunnen zien waar de leerlingen wel 

en niet geweest zijn”, vertelt Peter 

Mechant. 

Een zoomfunctie op een PDA 

maakt het dan weer mogelijk om 

bepaalde details die moeilijk zicht-

baar zijn toch te bekijken. Peter 

Mechant haalt als voorbeeld een 

nieuwe toepassing van het Museo 

del Prado aan, die ontstaan is uit 

een samenwerking met Google 

Earth. “Je kan er inzoomen op een 

hogeresolutiefoto van een schilde-

rij, zodat je het beter kan bekijken. 

In werkelijkheid mag je nooit zo 

dicht bij de schilderijen komen.” 

Gaat sociale interactie 
ten onder? 
Of het aspect sociale interactie 

bij gebruik van een PDA verloren 

gaat? Daarover zijn de meningen 

verdeeld. Erfgoedamateurs vinden 

dat het gebruik van een hoofdte-

tie aan te bieden: basisinformatie, 

achtergrond- en contextinforma-

tie. Tijdens een erfgoedbezoek is 

het aanbieden van veel achter-

grondinformatie weinig zinvol. Op 

dat moment gaat de aandacht van 

de bezoeker vooral naar wat er te 

zien is. “De mogelijkheid voor meer 

achtergrondinformatie moet la-

tent aanwezig zijn”, aldus één van 

de respondenten, “maar enkel op 

verzoek: val me er niet mee lastig 

tot ik er zelf om vraag.” 

Wat een PDA allemaal kan… 
De meeste gebruikers zijn het er-

over eens dat een PDA een mooi 

middel is om een erfgoedbeleving 

te verrijken. Naast de functie van 

informatieverstrekker, kwamen 

tijdens de groepsgesprekken ook 

andere functies naar boven. Zo 

zou een aanbevelingsfunctie de 

bezoeker kunnen benaderen met 

suggesties, aan de hand van een 

ingegeven profiel of voorkeuren 

die hij tijdens zijn bezoek aanduidt. 

Verder zouden verschillende ge-

bruikers het fijn vinden om met de 

PDA foto’s te maken. 

Bij verschillende gesprekken kwam 

een afspraak- en verwittigingsfunc-

tie ter sprake. Een leerkracht zei dat 

het handig is om naar iedere PDA 

www.mict.be

www.erfgoeddag.be

© @ease/MJC2 (UK)
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Op zondag 26 april vindt de negende editie 

van Erfgoeddag plaats, met als thema ‘Uit 

Vriendschap?!’. Vriendschap, hoe complex 

en divers ook, is een fundamenteel onderdeel van de wester-

se samenleving. Wat is het? Hoe werd en wordt het beleefd? 

Welke sporen uit het verleden getuigen hierover? Dat is het 

uitdagende verhaal dat Erfgoeddag 2009 wil brengen. Ook 

de diverse musea van de UGent zetten die dag hun deuren 

open.

Museum voor de Geschiedenis der Geneeskunde 
Het Pand – Onderbergen 1 – 9000 Gent 

www.UGent.be/ge/museum

Uit ‘naastenliefde’ en ‘dierbaarheid’ werd in 1228 in Gent het 

‘Bijloke hospitaal’ gesticht. Meer dan vijf eeuwen lang was het een 

plek van gastvrijheid voor reizigers, pelgrims en arme zieken. Op 

deze tentoonstelling tonen posters, voorwerpen en instrumenten 

de zorgevolutie doorheen de geschiedenis van dit hospitaal. 

De tentoonstelling is doorlopend open van 10u. tot 18u.

Museum voor Dierkunde
K.L. Ledganckstraat 35 – 9000 Gent 

www.museumvoordierkunde.UGent.be 

Samen aan tafel: uit vriendschap of noodzaak?

Veel observaties uit de natuur zouden wij, mensen ‘vriend-

schap’ noemen. Toch zijn deze gedragingen noodzakelijk voor 

de evolutie. Sommige dieren gaan zelfs samenwerken, zodat 

het weer lijkt op een vorm van vriendschap. Is dat echt zo? 

In het Museum voor Dierkunde kan je dit met het hele gezin 

beoordelen en ervaren. 

Deze kinderactiviteit vindt plaats van 10u. tot 11.15u. en van 14.30u. 

tot 15.45u. Reserveren via 0474 975 853

Darwins struggle for life: uit vriendschap of overtuiging? 

i.s.m. de Plantentuin 

Heel zijn leven vocht Darwin voor zijn gezondheid, ideeën 

en wetenschappelijk werk. Veel mensen hebben hem hierin 

gesteund. Zijn vrienden spoorden hem aan zijn gedachten te 

publiceren. Zonder zijn vrienden was er geen evolutietheorie. 

De tentoonstelling is doorlopend te bezoeken van 10u. tot 18u., met 

rondleidingen om 13u. en om 16u.. Reserveren via 0474 975 853

Plantentuin 
K.L. Ledeganckstraat 35 – 9000 Gent 

www.plantentuin.UGent.be 

Zet je vrienden in de bloemetjes 

Vrienden schenken elkaar bloemen en planten, meestal om 

bepaalde gelegenheden te vieren. De bloemen hebben een 

symbolische betekenis. Ook de kunst gebruikt bloemen als ver-

borgen boodschappers. De tentoonstelling is opgebouwd uit 

kindertekeningen met als thema ‘bloemen en vriendschap’. 

De tentoonstelling is doorlopend te bezoeken van 10u. tot 18u.

Ongewone vriendschappen 

Hoewel planten ogenschijnlijk stilstaan, onderhouden ze toch 

talrijke relaties met hun omgeving. Tijdens deze rondleiding 

maak je kennis met de ‘geheime’ vriendschappen van plan-

ten. Ook in de plantenwereld is niet alles wat het lijkt. Bestaat 

onbaatzuchtige vriendschap wel? 

Rondleiding op eigen initiatief te volgen aan de hand van de 

informatie panelen. 

Vrienden van de Plantentuin 

Enkele enthousiaste tuinbezoekers stichtten de Vrienden van 

de Plantentuin. De voorbije 28 jaar groeide de vereniging uit 

tot een groep van 600 vrienden. Deze fotoreportage belicht 

de hoogtepunten van hun werking. Wedden dat u ook vriend 

wilt worden? 

De tentoonstelling is doorlopend te bezoeken van 10u. tot 18u.

Universiteitsarchief  
i.s.m Universiteitsbibliotheek 
Sint-Pietersnieuwstraat 25 en Rozier 9 – 9000 Gent 

www.UGent.be/archief, www.lib.ugent.be 

Studentenvriendschap… vriendschap voor het leven!?

De studentenjaren zijn voor heel wat afgestudeerden een 

onvergetelijke periode. De veilige thuishaven maakt plaats 

voor het leven op kot, de vele activiteiten en het bloeiende ver-

enigingsleven. Deze verbondenheid wordt vereeuwigd in liede-

ren, pamfletten, affiches en foto’s. Naast de tentoonstelling 

biedt het universiteitsarchief de mogelijkheid om spannende 

studentenverhalen vast te leggen en om archiefstukken in 

bewaring te geven. 

De tentoonstelling vindt zowel plaats in het Universiteitsarchief als  

in de Universiteitsbibliotheek, doorlopend van 10u. tot 18u. 

Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
Campus Wetenschappen – Krijgslaan 281 – 9000 Gent

www.sciencemuseum.UGent.be

Uw zeer toegenegen vriend…

‘Uw zeer toegenegen vriend’, zo tekent Baekeland zijn brieven 

aan collega en vriend Remouchamps. Baekeland is geen 

uitzondering. Veel befaamde wetenschappers houden er 

onderling diepgaande vriendschappen op na. Denk maar aan 

Plateau en Quetelet, Einstein en Verschaffelt,… Op Erfgoed-

dag worden deze vriendschappen in de kijker gezet. 

De tentoonstelling is doorlopend te bezoeken van 10u. tot 18u.,  

met rondleidingen om 11u. en 15u. 

Wat doet UGent op Erfgoeddag?
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Een materiaal dat zowel bruikbaar 

is voor tandvullingen als voor wa-

terzuivering? “In onze onderzoeks-

groep COMOC werken we eraan”, 

zegt prof. Pascal Van Der Voort 

van de vakgroep Anorganische en 

Fysische Chemie. Hij is sinds 2006 

verbonden aan de UGent, daarvoor 

werkte hij aan de Universiteit Ant-

werpen en bij de Vlaamse Interuni-

versitaire Raad. 

COMOC ontwikkelt o.a. PMO, 

Periodieke Mesoporeuze Organo-

silica. “We zijn een synthetische 

onderzoeksgroep: we lopen rond 

met witte jassen en we roeren en 

mengen allerlei stoffen. Zo maken 

we nieuwe materialen.” 

Minder afval
PMO’s zijn geordend en poreus. Als 

je met een heel krachtige micro-

scoop kijkt, zie je een structuur die 

je met een honingraat kunt vergelij-

ken. De poriën hebben een grootte 

van enkele nanometers. Een na-

nometer is een miljardste van een 

meter. De gaatjes zijn belangrijk 

voor katalyse, een techniek die bij 

veel industriële processen cruciaal 

is. Katalysatoren zijn materialen 

die in kleine hoeveelheden worden 

toegevoegd, en die onveranderd uit 

het proces komen. Wel kunnen ze 

die reactie versnellen, wat vanuit 

economisch oogpunt zinvol is.

“Momenteel worden in de pe-

trochemie massaal zeolieten als 

katalysator gebruikt. De poriën zijn 

zo klein dat grote moleculen er niet 

in passen. Onze PMO’s hebben 

iets grotere poriën en zorgen er 

daardoor voor dat er minder afval 

is, wat beter is voor het milieu. 

Belangrijk, want bijvoorbeeld in de 

farmaceutische industrie lopen de 

kosten van afvalverwerking flink 

op: 1 kg bruikbaar farmaceutisch 

product levert tot 50 kg afvalma-

teriaal op”, zegt professor Van Der 

Voort. PMO’s kunnen ook dienen 

om zware materialen zoals kwik en 

cadmium uit het water te halen. 

Bovendien hebben PMO’s een op-

pervlakte tot tweeduizend vierkante 

meter per gram, je kunt dus heel 

veel zware metalen uit het water 

halen. 

Geen tandvullingen meer
“Er zijn ook biomedische toepas-

singen voor een proces dat control-

led drug release heet. In de poriën 

stoppen we medicijn en dat wordt 

in het lichaam gebracht. Ons ma-

teriaal bestaat uit silica, wat totaal 

onschadelijk is voor de mens en zich 

zelfs aan het lichaam aanpast. Zo 

doseer je het medicijn en is er een 

constante werking. Bij een injectie 

krijg je ineens een grote hoeveelheid 

binnen. Daarna wordt het medicijn 

Leo Baekeland vond ruim honderd jaar 

geleden bakeliet uit. Momenteel wer-

ken Pascal Van Der Voort en zijn team 

aan een poreuze variant ervan. Ook 

andere poreuze materialen ontwikkelt 

hij. De toepassingsmogelijkheden zijn 

legio. Het gaat om internationaal top-

onderzoek.

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Caroline Vincart

“Poriën zijn cruciaal”
Van kies tot kwik 
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langzaam afgebroken. Ook voor 

tandzorg zijn er mogelijkheden. 

In het huidige vulmateriaal voor 

gaatjes zijn heel wat fluorzouten 

opgenomen om de rest van de tand 

te beschermen. Het nadeel is dat 

deze fluorzouten langzaam oplossen 

en ze de vulling brokkelig maken, 

op termijn moet de vulling worden 

vervangen. We zijn op zoek naar 

stevige, maar poreuze materialen 

waarin de fluorzouten vervat zitten 

en hun werking behouden zonder 

dat de vulling kapot gaat. Ideaal is 

dat je een tandvulling maakt met 

groeifactoren voor het tandweefsel, 

waarbij de vulling zelf langzaam ver-

dwijnt. Zo krijg je terug een gezonde 

tand”, zegt Pascal Van Der Voort. 

Info p 
Prof. Pascal Van Der Voort
COMOC, Centre for Ordered Materials, 
Organometallics and Catalysis, 
Tel 09 264 44 42
Pascal.Vandervoort@UGent.be
www.we06.UGent.be/katalysis

Sterk bakeliet
Ook aan een variant op basis van 

bakeliet wordt gewerkt. Bakeliet 

werd 100 jaar geleden aan de 

Gentse universiteit ontwikkeld, nu 

gebeurt er nieuw onderzoek naar. 

“We slaagden erin om op basis 

van bakeliet ook een heel poreus 

materiaal te maken, met oppervlak-

tes tot 700 m2. Dit kan gebruikt 

worden als dragermateriaal voor 

katalysatoren. Er bestaat vrij veel 

interesse voor omdat het een 

totaal nieuw product is. Het grote 

voordeel is dat het heel sterk is. 

Je kunt het materiaal in kokend wa-

ter of in een zeer geconcentreerde 

zwavelzuuroplossing gooien, het 

kan tien ton druk per vierkante 

centimeter verdragen alsof er een 

truck overheen rijdt. Toch blijft het 

perfect zijn structuur en porositeit 

behouden. Voor zwaardere toepas-

singen is het dus heel bruikbaar”, 

aldus Pascal Van Der Voort. In Azië 

gebeurde er ook onderzoek naar, 

maar dan als tussenstap om me-

soporeus koolstof te ontwikkelen. 

Gefundeerd onderzoek naar de 

bakelietvariant gebeurt alleen aan 

de UGent. 

Uitgebreide samenwerking
“Het voordeel van de UGent is dat 

er veel mogelijkheden tot samen-

werking zijn. Op kleine schaal doen 

we ook wel enkele testen, maar 

voor grotere onderzoeken gaan 

we graag een alliantie aan met 

andere wetenschappers. Zij heb-

ben hun expertise en ook eigen 

apparatuur”, zegt professor Van 

Der Voort. Voor de katalytische 

toepassingen gebeurt dit met de 

onderzoeksgroep van Guy Marin. 

Voor het tandonderzoek zijn er 

contacten met Ronald Verbeeck. 

Ook bij chromatografie, een tech-

niek om bepaalde mengels te 

scheiden, kunnen PMO’s een rol 

spelen. Het onderzoek hiernaar 

gebeurt in samenwerking met 

Patrick Sandra. “De feedback van 

onze partners is zinvol. Zelf willen 

we ons specifiek toeleggen op de 

synthese van het materiaal, dat is 

onze sterkte.”

De industrie toonde al interesse, 

bijvoorbeeld voor het mesoporeuze 

bakeliet. Zo lopen er momenteel 

gesprekken met een Nederlandse 

multinational. Het bedrijf test sta-

len die aan UGent werden ontwik-

keld. 

Ook met de Hogeschool Gent, die 

deel uitmaakt van de Associatie 

Universiteit Gent, loopt er een pro-

ject. In het universitaire labo wordt 

het mesoporeuze materiaal op een 

schaal van enkele grammen ge-

maakt, aan de Hogeschool wordt 

nagegaan hoe het op een schaal 

van een kilogram kan worden ge-

maakt. Die hoeveelheid is nodig 

voor industriële toepassingen en 

commercialisering. “Een van de 

allereerste vergelijkbare materia-

len werd in 1992 ontwikkeld en is 

nu op de markt verkrijgbaar. Vijf 

gram kost 150 dollar, wat dus heel 

veel is. In principe is het nochtans 

goedkoop om te maken, bakeliet 

en silica kosten niet zoveel. Toch 

blijft de industrie zoals steeds wat 

afwachtend. Maar wanneer deze 

doorbraak er komt, valt moeilijk te 

voorspellen.”



ot lezen verplichten is bijna 
net zo erg als lezen verbieden. 
Even goeie vrienden dus, 
als je geen zin hebt in zo’n 
pagina vol woorden. Het 

getuigt natuurlijk niet echt van heel veel 
nieuwsgierigheid en geduld als je hier 
al stopt met lezen, maar dat is jouw 
probleem. 
Of eigenlijk is dat jouw probleem juist 
niet, aangezien je nog altijd aan het 
lezen bent. Eigenlijk ben jij over een paar 
minuten het levende bewijs van wat we 
met dit verhaal willen aantonen: dat het 
loont om de tijd te nemen. Omdat je 
meer te weten komt en omdat je beter 
kan denken als je er de tijd voor neemt.
Gesneden koek, zul je misschien 
zeggen. Maar toch doen we het met z’n 
allen veel te weinig. We vinden onze tijd 
te kostbaar om te verspillen aan denken. 
En dus doen we maar. 
Toch kom je denkende een stuk verder 
dan doende, zeker als er wat geduld 
aan te pas komt. Tijd om eens een 
voorbeeldje te geven van iemand die 
na jarenlang speuren en wroeten in het 
halfdonker, het Licht zag: Alexander 
Graham Bell. Hallo wie? 
Alex voor de vrienden, die reeds het 
licht zag in 1847, is de uitvinder van dat 
ding in je zak waarmee je kunt praten, 
SMS’en,  lmpjes doorsturen, chatten, 
mailen, surfen en straks wellicht ook 
nog de nagels van je dwerghamster 
kunt bijknippen. Je mag dus ongestraft 
zeggen dat hij de wereld veranderd 
heeft. Was hij daarom een genie? Geen 
idee. Maar eigenwijs was hij in elk geval 
wel: gedreven als geen ander om dingen 
te veranderen. Al kwamen zijn inzichten 
er niet vanzelf, het was wérken. 
Alexander was van kindsbeen af 
gefascineerd door de doofheid van 
zijn moeder en ging heel nauwgezet 
akoestiek studeren. Meer bepaald de 
relatie tussen geluid en elektriciteit, in 
combinatie met ‘den draad’. Hij begon 
onafgebroken te experimenteren met 
zijn Harmonische Telegraaf, die signalen 
kon geleiden via een kabel. 
Na heel wat korte nachtjes was de 

’fonautograaf’ klaar: een mormel 
dat trillingen van geluidsgolven 
optekende in een vroege vorm van 
decibels (bel, Bell, heb je ’m?). Zo 
slaagde Alexander er langzamerhand 
in om verschillende frequenties van 
elkaar te onderscheiden en om ze via 
kabels en met behulp van elektriciteit 
weer om te zetten in geluid. En zo zou 
hij samen met ene Thomas Watson 
de ‘akoestische telegrafie’ (want 
zo heet de overdracht van geluid 
op lange afstand) nog geruime tijd 
optimaliseren voordat hij de telefoon 
as such zou patenteren. 

Toen Thomas en hij uiteindelijk over een 
afstand van 3 km met elkaar konden 
praten, vond dit ‘wereldwonder’ bij 
de beau monde weerklank in de 
allergrootste superlatieven. “Geniaal!” 
“Briljant!” Hoog tijd om tevreden de 
benen op tafel te leggen, en nergens 
meer over na te denken, tenzij over 
welke drankjes te hijsen en in welke 
volgorde.
Toch bleven de heren pioniers met beide 
voeten op de grond. Ze dachten door, 
tot hun gebrek aan genoegzaamheid 
er nog eens 38 jaar of 1.198.368.000 
seconden later voor zorgde dat ze 
elkaar beter dan ooit konden verstaan 
tussen New York en San Francisco. 
Jazeker, het loont om de tijd te nemen. 
Gesneden koek, zul je misschien 
zeggen...
Proberen, daar begint het mee. 
Bijschaven. Herbeginnen. Twijfelen, 
het helpt allemaal. Kijken en ijken. 
Zweten en weten. Zo is het ook weinig 
waarschijnlijk dat Einstein op een 

dag zei: “yo dudes, ik heb zoiets van, 
E=mc2, geen idee wat het wil zeggen, 
maar het bekt toch wel fameus.” Je zou 
haast vermoeden dat op zijn theorie 
uitvoerig geploegd en gezwoegd is. En 
neem nu een stad als Rome. Die krijg je 
met de beste ploeg ter wereld niet op 
één dag gebouwd. Beethoven, laatste 
voorbeeld, heeft zijn symfonieën ook 
niet op 5 minuten bijeengeschreven. 
We hoeven natuurlijk niet allemaal 
per se de slimste mens ter wereld te 
worden. Maar je begrijpt wel waar we 
naartoe willen: goede ideeën worden 
zelden inderhaast geboren. Sterker 
nog: als je even de tijd neemt om er 
over na te denken kom je erachter dat 
bijna niets dat écht van waarde is, snel 
tot stand kwam. Alleen oefening baart 
kunst. En om te oefenen moet je nu 
eenmaal de tijd nemen.
Daarom is het goed om af en toe niet in 
uren, minuten en seconden te denken. 
Om überhaupt aan denken toe te 
komen. Om je een mening te vormen. 
Om niet te snel tevreden te zijn. Om uit 
te vissen hoeveel je van iemand houdt. 
Om plannen te maken. Om zaken 
op een rijtje te zetten. Om dingen te 
ondervinden. Om de bal mis te slaan. 
Om te zien hoe lang een kip vers blijft. 
Om te twijfelen. Om iets te verwerken. 
Om muntthee te leren zetten zonder te 
morsen. Om je trein te missen. Jawel 
te missen. Om je lief wat langer te 
kussen bijvoorbeeld. Om een spannend 
boek in één ruk uit te lezen. Om te 
experimenteren. Om te evolueren. Om 
te luisteren. Om volwassen te worden. 
Om te evalueren. Om dat spannend 
boek opnieuw te lezen. Om te zien of 
eendjes rozijnenbrood lusten. Om iets te 
overwinnen. Om jezelf tegen te komen. 
Om te spelen. Om te verliezen. Om 
iemand te vergeten. Om te ontdekken 
wat je wil doen met je leven. En wie je 
zoal bent. En om te weten wat je kunt. 
Om geen kinderen weg te spoelen 
met het badwater. Om te falen. Om 
te verbeteren. Om te dromen. Om te 
denken. En om af en toe een advertentie 
tot het laatste woord uit te lezen. 

T
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Rechts, midden in de stad. Ook was 

de faculteit moeilijk bereikbaar. Het 

was een ramp.”

Wat een verschil met de faculteit 

vandaag, en de ruimte en medi-

sche infrastructuur waarover zij nu 

beschikt voor onderwijs, onderzoek 

en dienstverlening. Veel auditoria, 

laboratoria, moderne proefdierstal-

len en maar liefst zeven dierenkli-

nieken. Maar niet alleen de infra-

structuur is veranderd.

Terwijl de dierenklinieken vroeger 

vooral grote huisdieren behandel-

den, nam sinds de verhuis naar 

Merelbeke het aantal gezelschaps-

dieren sterk toe, volgens Gasthuys. 

In die mate zelfs dat de faculteit op-

nieuw bouwplannen heeft. “Voor de 

kleine huisdieren zitten we immers 

met een nijpend plaatsgebrek.”

In 1994 was het eindelijk zover: 

een deel van de faculteit Dierge-

neeskunde verhuisde van het oude 

gebouw aan het Gentse Casino-

plein naar het ‘spookgebouw’ in 

Merelbeke, een flatgebouw dat al 

10 jaar leegstond. In 1996 ver-

huisde de rest van de faculteit naar 

wat ondertussen tot een modern 

kliniekencomplex was uitgebouwd.

Alle dieren groot en klein
“De paviljoenen aan het Casinoplein 

waren te klein geworden, en net als 

de uitrusting zelf versleten. Zo wa-

ren de stallen daar minder aange-

past aan de patiënten”, aldus Frank 

Gasthuys. “Bovendien kampten we 

met milieuhinder en zelfs infecti-

euze ziekten bij de patiënten. Wat 

de dieren achterlieten, belandde 

op een mesthoop aan Coupure 

Wat in 1933 begon als de eerste 

Nederlandstalige veterinaire school 

in België, is anno 2009 een moder-

ne faculteit Diergeneeskunde waar 

dieren gespecialiseerde medische 

hulp krijgen. Naar aanleiding van 

75 jaar diergeneeskunde aan de 

UGent schetsen decaan Hubert De 

Brabander en academisch secreta-

ris Frank Gasthuys hoe de laatste 

decennia de diergeneeskunde, de 

dierenarts én de dierenliefhebber 

veranderden.

Auteur: Tom Dejonghe

Foto’s: UGent (I. Pousset en R. Masson)

75 jaar  
in dienst van  

dieren
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“Wat de grote huisdieren betreft, 

is de behandeling van varkens in 

de klinieken voorbij. Ook worden er 

minder runderen binnengebracht. 

Voor de landbouwers is dat niet 

langer economisch verantwoord”, 

aldus Frank Gasthuys. Alleen het 

aantal paarden blijft toenemen. 

“Momenteel hebben wij de groot-

ste universitaire paardenkliniek in 

Europa.”

Van boerenzoon naar 
stadsvrouw
Niet alleen de patiënt is veranderd 

maar ook de dierenarts zelf. De 

studenten komen niet meer uit 

de traditionele landbouwmiddens, 

maar uit de stad. “Die mensen 

zien gewoon graag dieren en willen 

daarom diergeneeskunde stude-

ren”, legt Hubert De Brabander uit.

Bovendien is dierenarts meer en 

meer een vrouwenberoep. “Tot 

ongeveer 1960 studeerden bij 

ons vooral mannen af”, aldus De 

Brabander. Vooral vanaf de jaren 

80 begon het percentage vrouwen 

aan een stevige opmars. Nu be-

draagt het om en bij de 80%.

Vandaag telt de populaire facul-

teit ongeveer 1.500 studenten, 

waarvan zeker 20% uit Nederland. 

Sinds 1937 is het aantal afgestu-

deerden meer dan verzestienvou-

digd, tot 195 in 2007.

Belangrijk is dat vrouwen zich 

meer tot gezelschapsdieren aange-

trokken voelen. Toch interesseren 

sommigen onder hen zich ook voor 

paarden of runderen. “Vroeger 

haalden boeren wel eens hun neus 

op voor een vrouwelijke dieren-

arts”, merkt Gasthuys op. “Maar 

die tijd is gelukkig voorbij. Plotse-

ling sta je daar, in het holst van de 

nacht, klaar om op de spoeddienst 

een paard te opereren, samen met 

een vrouwelijke chirurg. Dat ver-

loopt prima.”

Ook de mentaliteit onder dieren-

artsen is veranderd. “Vroeger was 

Medische spitstechnologie,  
maar geen zwembad

Net als een humaan ziekenhuis be

schikt de faculteit over afdelingen 

voor verloskunde, interne geneeskun

de, heelkunde,… waar de dierenartsen 

vaak dezelfde medische technieken 

hanteren, zoals endoscopie, echogra

fie of medische beeldvorming met bv. 

MRI.

“Heel wat van die technieken waren 

tijdens mijn studententijd, de tweede helft van de jaren 70, nog niet voorhan

den”, blikt Gasthuys terug. Maar in de jaren daarop sijpelde hun gebruik ook in de 

diergeneeskunde door. “Wij komen altijd wat achter op de humane geneeskunde. 

Toch staan mensen uit de humane geneeskunde soms versteld over de technieken 

die we bij onze dieren toepassen.”

Verder zijn alle operatieruimtes voorzien van speciale, met rubber gecapitonneer

de stallen waarin verdoofde grotere dieren kunnen ontwaken zonder zich daarbij 

te verwonden. Voor kleine huisdieren beschikt de faculteit ook over een inten

sivecareafdeling die 24 op 24 bemand is.

“Toch kunnen we niet alles hebben”, merkt Frank Gasthuys op. “Zo beschikt de fa

culteit niet over een zwembad voor paarden of een watertredmolen waarin hon

den aan aquagym kunnen doen. Aan dergelijke voorzieningen hangt immers een 

hoog prijskaartje, ook voor het onderhoud achteraf”.

Meer pijnbestrijding dan bij mensen
Het maatschappelijk belang van dierenwelzijn is de laatste tien jaar sterk toege

nomen. In de klinieken uit zich dat in een steeds toenemende aangepaste pijnbe

strijding bij dieren. “Terwijl men in een humaan ziekenhuis aan de patiënt vaak 

vraagt om even op de tanden te bijten, wordt hier geen enkel dier geopereerd 

zonder pijnstillers”, bekent Gasthuys. De eigenaars willen dat ook: “mensen besef

fen tegenwoordig dat dieren pijn kunnen lijden.”
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specialisatie moet kiezen. “Toch 

behoudt hij een basiskennis over 

alle diersoorten.”

Omgekeerd eisen de diereneige-

naars tegenwoordig gespeciali-

seerde ingrepen en advies. “Zo 

hebben we onlangs bij een paard 

een hoornvliestransplantatie 

uitgevoerd, wat 20 jaar geleden 

ondenkbaar was”, glundert Gast-

huys.

Hoe ver kan diergeneeskunde 
gaan?
Tegenwoordig kan een dierenlief-

hebber dus veel vragen, maar be-

paalde ingrepen kosten handenvol 

geld. “Als het over emoties gaat, 

kan je daar geen prijs op kleven”, 

bedenkt Frank Gasthuys.

“Soms heb je de indruk dat de 

eigenaars echt te ver gaan. Zo 

het een keiharde stiel, maar tegen-

woordig is een dierenarts minder 

geneigd om 24 uur op 24 paraat 

te staan”, vertelt Frank Gasthuys. 

In Nederland werken nagenoeg 

alle dierenartsen samen in grotere 

groepspraktijken, waardoor ze de 

werklast onder elkaar verdelen. In 

Vlaanderen moet deze evolutie zich 

nog voltrekken.

Hoornvliestransplantatie bij 
paarden
Zeker de laatste 15 jaar is de 

dierenarts meer en meer een 

vakspecialist geworden. “Dat is 

ook nodig omdat de diergenees-

kunde te omvangrijk is geworden. 

Een dierenarts kan dus niet meer 

alles weten”, legt Gasthuys uit. 

Vandaar dat een student in het 

laatste studiejaar een bepaalde 

kunnen honden hier tegenwoordig 

een pacemaker krijgen, terwijl in 

bepaalde landen mensen daar lang 

op moeten wachten”, aldus Gast-

huys. Sommigen vragen zelfs om 

soms onverantwoorde esthetische 

chirurgie voor hun dieren, “maar 

wat heeft een hond daar nu aan?” 

vraagt Gasthuys zich af.

Ook tegenover alternatieve genees-

kunde heeft de faculteit toch enkele 

reserves. “Wij beperken ons tot ge-

neeskunde waarvan bewezen is dat 

ze werkt”, aldus Frank Gasthuys. Zo 

gelooft de faculteit in fysiotherapie, 

maar minder in acupunctuur. “Het 

probleem is dat er mensen rondlo-

Wilt u zelf eens de faculteit bezoeken?  

Dat kan, tijdens de opendeurdagen!

Waar? Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke 

(vlakbij afrit E17).

Wanneer? 25 en 26 april 2009.

Meer praktische info?  

Surf naar www.UGent.be/di/nl/75jaar.htm

“Als het over emoties gaat,  
kan je daar geen prijs op kleven.” 
Frank Gasthuys (rechts op de foto)
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Eredoctoraat voor eerste dierenarts  
die Nobelprijs won

Ter gelegenheid van 75 jaar diergeneeskunde aan de UGent krijgt de 

eerste dierenarts die ooit een Nobelprijs voor Geneeskunde won, de 

Australische prof. dr. Peter C. Doherty, van de Gentse universiteit op 

20 maart 2009 een eredoctoraat. “Het is erg leuk om op deze manier 

erkenning te krijgen, zeker op een belangrijke verjaardag”, reageert 

Doherty enthousiast. “Ook ben ik blij dat ik eens naar Gent kan ko

men.”

In 1996 kreeg hij samen met prof. dr. Rolf Zinkernagel de Nobelprijs 

voor Geneeskunde, voor het onderzoek dat ze begin jaren 70 ver

richtten naar het cellulair afweersysteem van ons lichaam. Ze ont

dekten hoe bepaalde afweercellen, namelijk de Tcellen, te weten 

komen welke lichaamscellen beschadigd of veranderd zijn door vi

russen of kankers.

De (cytotoxische) Tcel herkent de geïnfecteerde of veranderde 

doelwitcel doordat deze laatste veranderde weefselmoleculen op 

zijn celmembraan uitdrukt. Daarop beschouwt de Tcel de doelwitcel 

als lichaamsvreemd, en vernietigt ze die. “De Tcellen zijn de huur

moordenaars van het afweersysteem”, omschrijft Peter Doherty.

Via eenzelfde proces stoot het lichaam lichaamsvreemde organen 

af. De bestaansreden van deze laatste reactie bleef onduidelijk, tot 

Doherty en Zinkernagel de link legden met het afweersysteem van 

de Tcel.

Hun ontdekking, die spoedig door anderen werd bevestigd, was 

ook belangrijk voor het onderzoek naar autoimmuunziekten, en de 

ontwikkeling van bepaalde vaccins tegen virussen en kankerthera

pieën.

De Nobelprijs haalde Peter C. Doherty naar eigen zeggen uit de we

reld van laboratoria en onderzoek, en plaatste hem op het publieke 

podium. “Ik ontdekte dat ik goed kon vertellen over wetenschap en 

de waarde ervan.” Nadeel was dat er minder tijd overbleef voor in

tensief onderzoek. “De Nobelprijs luidt vaak het einde van iemands 

carrière in”, merkt Doherty op, “want Nobelprijswinnaar zijn is als 

het ware een bijkomende voltijdse baan.”

pen, die zomaar wat naalden in een 

dier steken zonder echt te weten 

wat er gaande is.”

Onderzoek steeds belangrijker
Een van de redenen waarom de 

faculteit gespecialiseerde medi-

sche hulp kan bieden, is omdat 

haar mensen de laatste 25 jaar 

steeds meer klinisch en fundamen-

teel onderzoek verrichten. “Zonder 

onderzoek blijf je ter plaatse trap-

pelen. Bovendien weet je zo beter 

waarover je praat tijdens de les-

sen”, merkt Gasthuys op.

Het toenemend onderzoek is vol-

gens hem een algemene trend 

aan de universiteit, “die eveneens 

door de faculteit al jaren wordt 

gestimuleerd”, gaat De Brabander 

verder. Vandaar ook het over het 

algemeen stijgende aantal afgele-

verde doctoraten. “In 2008 waren 

het er maar liefst 31, of 13 meer 

dan in 2007”, zegt Hubert De  

Brabander. 

“We huisvesten enkele toonaange-

vende onderzoekers die een inter-

nationale faam verkregen hebben”, 

aldus Frank Gasthuys.

Info p 
Faculteit Diergeneeskunde
Decaan: Prof. Hubert De Brabander
Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke
Tel. 09 264 75 00
www.UGent.be/di

Prof. dr. Peter C. Doherty  
© St Jude Children’s Research Hospital

Opvallend is dat onderzoekers 

steeds meer samenwerken met 

andere vakgroepen, faculteiten en 

universiteiten, aldus De Braban-

der en Gasthuys. “Alleen ben je te 

klein”, besluiten ze.
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p EREDOCTORAAT  
PROF. VERHOEVEN IN POLEN

Professor Ronny Verhoeven is di-

recteur van het Laboratorium voor 

Hydraulica bij UGent. Eind vorig jaar 

ontving hij een eredoctoraat van de 

Wroclaw University of Environmen-

tal and Life Sciences in Polen. Hij 

ontving dit eredoctoraat voor zijn 

wetenschapelijke verdienste aan 

deze Poolse universiteit. Verhoeven 

werkt al sinds jaren samen met col-

lega’s in Wroclaw in onderwijsprojecten en bilaterale 

projecten, hoofdzakelijk gelinkt aan sedimentfenome-

nen. De UGent ontvangt ook jaarlijks studenten uit 

Wroclaw die hier een periode doorbrengen voor het 

voltooien van hun afstudeerproject of doctoraat.

p CURSUSSEN TEGEN VLIEGANGST
Na de succesvolle lessen tegen vliegangst in 2008, 

geven Brussels Airlines, Universiteit Gent en Brussels 

Airport dit jaar mensen opnieuw de kans om hun vlieg-

angst te overwinnen. De cursus kent een hoog slaagper-

centage, meer dan 80% van de deelnemers zijn nadien 

verlost van hun fobie. 

Daarom zullen er dit jaar drie sessies georganiseerd 

worden. Deze zullen plaatsvinden in de maanden mei, 

april en november. De lessen worden verdeeld over twee 

dagen en na deze sessies worden de kandidaten zes 

maanden opgevolgd door een psycholoog. 

De lessen tegen vliegangst zijn volledig wetenschappelijk 

opgebouwd en ondersteund. Het hele programma wordt 

begeleid door de medewerkers van de faculteit Psycholo-

gie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent.

www.vliegangst.org.
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kort
p THE SILENCE OF LIGHT
The Silence of Light is een fotoboek van de hand van 

twee UGent-medewerkers: Ben Deceuninck, bibliothe-

caris en Karel Boullart, docent Kunstfilosofie. Het boek 

dat bestaat uit foto’s van Deceunick en beschouwelijke 

teksten van Boullart vraagt om een trage lezing. Het 

bevat beelden die men lang kan bekijken en teksten 

die de foto’s inleiden zonder dwingende interpretaties 

op te leggen en die bovendien stemmen tot nadenken. 

Ben Deceuninck: “Fotografie zie ik als een meditatieve 

handeling, een middel om transparantie, licht, stilte en 

het vluchtige te overdenken, die de kijker een nieuwe 

manier biedt om met de wereld om te gaan.”

ISBN 9789081322270 | 200 x 145 mm

http://users.ugent.be/~bdceunin/

p LOW COUNTRIES STUDIES
De populaire lessenreeks Low Countries Studies werd 

midden februari voor de vijftiende keer aan de UGent 

georganiseerd door de directie Onderwijsaangelegen-

heden en de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Low 

Countries Studies is een Engelstalige lessenreeks over 

Vlaanderen, België en Nederland, bedoeld voor uitwis-

selingsstudenten en andere buitenlandse studenten 

en onderzoekers. 

De cursisten krijgen een brede waaier van informatie 

over allerlei aspecten van de Vlaamse samenleving 

binnen de bredere context van België en de Nederlan-

den. Aan bod komen onder andere taal, kunst en cul-

tuur, geschiedenis, de media, het Vlaamse landschap, 

ruimtelijke ordening, etc.  

De populariteit van de cursus valt af te lezen uit het 

grote aantal deelnemers. Vorig jaar schreven meer 

dan 250 studenten uit ongeveer 40 landen zich in. 

www.lowcountries.UGent.be  

Het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedingsketen (FAVV) werd 

opnieuw samengesteld. Bij de 22 Vlaamse en Franstalige leden, zijn er niet minder dan 7 UGent-experts (uit de 

faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Diergeneeskunde). | Belgische 

consumenten die in hun nabije sociale omgeving ervaring hebben gehad met hart- en vaatziekten plaatsen méér 

frequent vis op het menu. Dat besluiten onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en vakgroep 

Landbouweconomie op basis van een steekproef bij 850 Belgische consumenten. Niettemin blijft de Belgische 

visconsumptie gemiddeld ver onder de algemene voedingsaanbeveling van twee keer vis per week. | Het Gents 

Universitair Koor werd op zondag 15 februari 2009 op de provinciale koortornooien gepromoveerd van eerste 

klasse naar uitmuntendheid.
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Vijf jaar voerde Ilse Beck onder-

zoek naar het cortisonehormoon 

in het LEGEST-lab (Laboratory of 

Eukaryotic Gene Expression and 

Signal Transduction) van Guy Hae-

geman. In de ‘hormoonclub’ onder 

leiding van Karolien De Bosscher 

schepte ze er meer klaarheid in de 

ontstekingsremmende werking van 

cortisone (zie kader). Die werking 

kennen we al zeventig jaar, maar 

toch waren er nog tal van vragen. 

Hoe werkt cortisone eigenlijk? Hoe 

helpt dit hormoon om de meeste 

ontstekingssymptomen te bestrij-

den? In haar onderzoek licht Ilse 

Beck nu een tipje van de sluier op.

“Nadat ik enkele onderzoekspistes 

had onderzocht, besloot ik om me 

toe te spitsen op MSK1. Dat is 

de sleutelfactor die ontstekings-

processen in de menselijke cellen 

op gang brengt en houdt. We zijn 

bewust op zoek gegaan naar de 

mogelijke effecten van cortisone 

op MSK1, want daar bestond nog 

geen wetenschappelijk onderzoek 

over.” Het resultaat bleek enigszins 

verrassend. “Cortisone schakelt 

deze sleutelfactor niet uit of veran-

dert zijn werking niet. Wel wijzigt 

het hormoon de locatie van MSK1: 

cortisone drijft deze factor weg uit 

de celkern – waar ons DNA zich 

bevindt – naar het celplasma. Dat 

wisten we nog niet. De inspiratie 

om te kijken naar de locatie van 

MSK1, haalden we uit een onder-

zoek naar gelijkaardige factoren 

in gisten. Een goede beslissing zo 

bleek, want het resultaat van die 

beslissing ligt hier in boekvorm 

voor mij. (lacht) De technologie die 

we gebruikten, was geschoeid op 

eerdere onderzoekservaringen van 

Karolien De Bosscher.”

Maatschappelijke meerwaarde
De verhandeling van Ilse Beck vormt 

een belangrijke stap in het onder-

zoek naar het cortisonehormoon. 

Ontstekingen: we hebben er allemaal 

weleens last van. Vaak brengt cortiso-

ne dan soelaas, in een zalfje, inhalator 

of pil. Maar hoe dit hormoon precies 

werkt, is niet helemaal duidelijk. Of 

wás, want in haar doctoraatsonder-

zoek beschrijft dr. Ilse Beck van de pas 

opgerichte vakgroep Fysiologie een 

nieuwe ontstekingsremmende werking 

van cortisone. Een ontdekking die een 

eerste stap kan zijn naar een cortiso-

nebehandeling met minder nare bijwer-

kingen.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto’s: Caroline Vincart

Doorbraak 
in onderzoek naar 

ontstekingsbestrijding
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Haar onderzoek is dan ook niet 

onopgemerkt voorbijgegaan. “Ik 

heb een artikel gepubliceerd in de 

vaktijdschriften The EMBO Journal 

en Biochemical Pharmacology. En 

ook de Artsenkrant en Eos lieten 

al inkt vloeien over mijn onderzoek. 

Die aandacht is leuk, vooral omdat 

ik niet in een ivoren toren werk. 

Hoewel: het LEGEST-lab ligt op de 

elfde verdieping. (lacht) Deze ont-

dekking is hoe dan ook het werk 

van een groep mensen. En zonder 

de waardevolle expertise binnen de 

UGent en de puike infrastructuur 

stond ik niet waar ik nu sta.” Een 

archetypische wetenschapper die 

in zijn eigen wereld onderzoek om 

het onderzoek voert, is Ilse Beck 

allerminst. Integendeel: ze hield het 

maatschappelijke belang voortdu-

rend in het achterhoofd. “Vanuit een 

wetenschappelijk perspectief is het 

een erg boeiend onderzoeksveld. 

Maar het fundamentele onderzoek 

dat wij voeren, kan ook het verschil 

maken voor heel wat mensen. 

Vooral dan voor wie aan een chro-

nische ontstekingsziekte lijdt, zoals 

astma of reuma. Die patiënten gaan 

immers vaak gebukt onder de nare 

bijwerkingen van cortisone.” Het 

mag dan een geducht wapen zijn 

in de strijd tegen ontstekingen, een 

rasecht wondermiddel is cortisone 

niet. Daarvoor zijn de bijwerkingen 

bij langdurig gebruik te ingrijpend. 

“Wie een tot twee weken lage do-

sissen cortisone gebruikt, ervaart 

geen of nauwelijks neveneffecten. 

Maar voor langdurige gebruikers 

zijn de mogelijke bijwerkingen niet 

min. Ze hebben de neiging om os-

teoporose te ontwikkelen, waardoor 

hun botten weker worden en het 

risico op breuken toeneemt. Ook 

een verhoogde bloedsuikerspiegel 

en later zelfs diabetes behoren tot 

de gevaren. Net als een verhoogde 

vatbaarheid voor andere infecties. 

Cortisone onderdrukt immers de 

werking van het immuunsysteem.” 

Maar daar houdt het niet op. “Ook 

een opgezwollen gezicht en emotio-

nele instabiliteit zijn typische bijwer-

kingen. Niet verwonderlijk dus dat 

je bij die patiënten vaak schrijnende 

verhalen hoort.”

Bijwerkingen buitenspel
Het belang van de ontdekkingen 

van Ilse Beck kan niet worden on-

derschat. Want haar onderzoek 

betekent wellicht de aanzet voor 

nieuwe, patiëntvriendelijke thera-

pieën en medicijnen. “Nu we meer 

weten over de ontstekingsrem-

mende werking van cortisone, is 

het pad geëffend voor medicijnen 

die deze werking nabootsen, maar 

specifieker werken en minder bij-

werkingen hebben. Daar was het 

ons dan ook om te doen.” Nieuwe 

remedies zijn hoe dan ook niet 

Info p 
Dr. Ilse Beck 
Vakgroep Fysiologie 
Tel. 09 264 51 47 
IlseME.Beck@UGent.be

Cortisone in het kort
“Cortisone is een stresshormoon dat wordt 

aangemaakt in de bijnierschors”, legt Ilse 

Beck uit. “Dit hormoon zorgt ervoor dat alle 

soorten stress binnen het lichaam worden 

geneutraliseerd. Bij stress – bijvoorbeeld 

een ontsteking – produceert het lichaam 

meer cortisone, waardoor de symptomen 

van stress worden tenietgedaan. De ontste

kingsremmende werking van het cortiso

nehormoon werd eind jaren 40 ontdekt en 

beschreven. Sindsdien wordt het gebruikt 

in tal van medische therapieën tegen acute 

ontstekingen en ontstekingsziekten, zoals 

astma en reuma. Cortisone vind je vooral in 

zalfjes, inhalatoren en pillen. Ook wordt het 

hormoon soms lokaal geïnjecteerd.”

voor morgen. “Eerst moet je zulke 

medicijnen ontwikkelen en uitvoerig 

testen. We zijn dus nog wel even 

zoet.” Bovendien heeft het cortiso-

nehormoon nog niet al zijn gehei-

men prijsgegeven. “Hoe gedraagt 

MSK1 zich in het celplasma? Kan 

MSK1 ooit terugkeren naar de 

celkern? Het zijn vragen waarop 

we nog geen antwoord hebben. Ik 

hoop het ooit te vinden, na verder 

onderzoek. Daarom diende ik een 

beursaanvraag in bij het FWO-

Vlaanderen om op hetzelfde elan 

verder te kunnen gaan.” 

Zal cortisone dan ooit vervangbaar 

zijn door een minder schadelijk 

alternatief? “Ik ben dokter noch 

chemicus, dus ik wil me niet op 

hun terrein begeven. We hebben 

wel al grondig onderzoek gevoerd 

naar combinatietherapieën. Daarbij 

wordt een lagere dosis cortisone 

aangevuld met een ander ontste-

kingsremmend middel. Het ultieme 

doel is om de doeltreffendheid te 

bewaren – wat aardig lukt – én de 

bijwerkingen binnen de perken te 

houden. Over dat laatste onderwerp 

wil ik graag verder onderzoek voe-

ren. Hoe dan ook gaan we ontste-

kingen nog wel een tijd met cortiso-

nehormonen te lijf, denk ik.”
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agenda
p STADSFESTIVAL  

STADSVISIOENEN IN MECHELEN  

| 21-03-2009 T.E.M. 21-06-2009

In Mechelen vindt van 21 maart tot 21 juni het cultu-

rele stadsfestival Stadsvisioenen plaats op 29 locaties 

in de stad. Het festival begint met een gratis openings-

feest op 21 maart in de binnenstad. Dit openingsfeest 

is meteen het startschot voor drie maanden vol ten-

toontstellingen, theater, woord, muziek, film en straat-

performances. Twee toptentoonstellingen schragen 

hierbij het dagprogramma: De Hemel in Tegenlicht 

belicht 450 jaar geloofsbeleving aan de hand van 

zo’n 300 religieuze kunstwerken. De tentoonstelling 

All That Is Solid Melts Into Air, in samenwerking met 

MuHKA, toont 100 internationale kunstenaars en 

zoekt een antwoord op de vraag ‘heeft/geeft kunst 

zin?’. Een van de projectcoördinatoren van deze ten-

toonstellingen, Hélène Vandenberghe, is een afgestu-

deerde van de UGent.

p OLyMPISCHE LEERSTOEL | 04-05-2009

Lezing Olympische waarden en ethiek in de sport

Op 4 mei 2009 om 17u vindt de lezing The Ethical 

and Political Values of the Olympic Movement plaats 

in Auditorium C in het Universitair Ziekenhuis in Gent. 

Spreker is Prof. Dr. Jim Parry, een internationale 

deskundige in de Olympische materie gelieerd aan de 

Universiteit van Leeds.

De lezing kadert in de Olympische leerstoel Henri de Baillet 

Latour – Jacques Rogge, die op 3 oktober 2008 werd opgericht 

aan de UGent.

p LEERSTOEL AMNESTy 
INTERNATIONAL  
| 30-03-2009 T.E.M. 31-03-2009

De Leerstoel Amnesty International, ingericht door 

de UGent, wil het ruime publiek sensibiliseren over de 

problematiek van de mensenrechten. Titularis van de 

redactie
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Redactieadres Afdeling Communicatie UGent, Onderbergen 1, 9000 Gent, communicatie@UGent.be

advertenties

Verantwoordelijke publiciteitsregie Hilde Florizoone, Tel. 09 268 28 00, fax 09 268 28 17, pub@magelaan.be

realisatie

MAGELAAN cvba, Blekersdijk 14, 9000 Gent
Tel. 09 224 40 65, fax 09 224 19 18
info@magelaan.be • www.magelaan.be

colofon

leerstoel dit jaar is de Egyptische Prof. Dr. Nawal El 

Sadaawi, schrijfster, arts en vrouwenrechtenactiviste. 

Ze verzet zich tegen genitale vrouwenverminking en 

huiselijk geweld tegen vrouwen en is (mede)stichtster 

van de Arab Association for Human Rights en de 

Arab Women’s Solidarity Association. Ze geeft op 

30 maart om 18u. de studentenlezing Justice and 

Peace in the World and in the Family in auditorium 

NBI, Universiteitstraat 4. Op 31 maart geeft Sadaawi 

de publiekslezing Creativity, Politics and Women’s 

Rights om 20u. in de Theaterzaal van de Vooruit, Sint-

Pietersnieuwstraat 23. Na de lezing volgt een debat 

en aansluitend is er een receptie.

www.aivl.be
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Van 2 tot 4 april organiseert UGent Sterrenwacht Ar-

mand Pien in het kader van het internationaal jaar van 

de sterrenkunde 100 uren onafgebroken activiteiten 

rond sterrenkunde in verschillende activiteiten.

Op vrijdag 3 april en zaterdag 4 april van 20u. tot 24u. 

vindt de Star-party plaats op Campus Sterre, Krijg-

slaan 281. De Star-party omvat een bezoek aan de 

nieuwe koepel van het Observatorium van de UGent, 

demonstraties van de werkgroep Spiegelslijpen en 

Kijkerbouw, een Nocturne in het Museum voor de Ge-

schiedenis van de Wetenschappen van de UGent en 

bij helder weer worden de telescopen opgesteld om de 

Maan of Saturnus te bestuderen. Gratis toegang.

www.rugapien.be/_iya2009_100uren.html



Open de poort en betreed de 

wereld van Portus, een vormings- en 

seminariecentrum in Ronse, in het hart 

van de Vlaamse Ardennen.

De thuisbasis van Portus is een voormalige 

directeurswoning. 

Die ruime woning aan het Malanderplein 

is nu omgevormd tot Portus. Een modern 

congrescentrum waar met respect voor de 

authentieke architectuur comfortabele 

vergaderzalen zijn ingericht en voorzien 

van alle nodige infrastructuur voor 

uw activiteiten. Elk lokaal beschikt 

over up-to-date IT-voorzieningen met 

internetaansluiting en printer. Voor uw 

presentatie kan u gebruik maken van 

een beamer, een gesofi sticeerde audio-

installatie en grote lcd-schermen.

Portus is een meeting point, een plaats waar 

mensen elkaar treffen. Daarom denkt Portus 

ook aan het sociale aspect. De centrale hal 

is ingericht als bar. Wie gebruikmaakt van 

onze infrastructuur kan daar, of in onze club 

napraten bij een drankje.

Voor specifi eke wensen kan u terecht bij een 

van onze medewerkers. 

Wil u een cursus organiseren maar vindt 

u geen geschikte lesgever? Wil u dat een 

cateringbedrijf de lunch verzorgt? Wil u met 

de collega’s een avondje op stap in Ronse en 

zoekt u overnachting? 

Portus regelt het voor u!

s waar 

kt Portus

ale hal 

kt van

onze club

ht bij een

vindt 

t een

Wil u met

Ronse en

 Malanderplein 7 9600 Ronse
  
  

  be 0895 485 093
  001-5446966-07

  info@portus-ronse.be
  www.portus-ronse.be

0
055 300 22 6

800 11 422

Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxurious Charme Hotel
in the heart of town. 

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 30/01/09   08:33



 Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
T 09 282 31 44 - F 09 282 90 58

info@auberge-du-pecheur.be

www.auberge-du-pecheur.be

Met haar sublieme ligging langs de boorden 

van de Leie, is Auberge du Pêcheur 

een gedroomde en rustige locatie voor 

seminaries, evenementen, feesten en 

overnachtingen. 

Zowel restaurant Orangerie als brasserie 

The Green bieden u buiten gastronomie 

ook comfort en onthaasting. 
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